ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

TANZANIA

Parcs Nacionals i Massai
Sortida especial: 6 de novembre 2019
9 dies | Dif. Horaria +1h | Cal Visat
ITINERARI: ARUSHA - MOSHI - BOMA - TARANGIRE - LLAC MANYARA - SERENGUETI NGORONGORO
PATRIMONI UNESCO: Parc Nacional Serengueti - Area de Conservació de Ngorongoro

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

DIA 1. BARCELONA - ARUSHA
Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la companyia aèria per a fer els tràmits
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida
del vol en direcció a Arusha. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka. Nit a bord.

DIA 2: (ARUSHA) MOSHI - BOMA
Arribada, benvinguda i assistència a l’aeroport d’Arusha. Sortirem directamente cap a Moshi, a
la falda de la Muntanya Kilimanjaro, on esmorzarem. En acabat, ens dirigirem cap al
Rundugai Culture Tourism, una iniciativa comunitària dels habitants del llogaret massai
Boma. Visitarem el llogaret, coneixent la llevadora i els herbalistas i degustant la cervesa de
plàtan. També tindrem la possibilitat de nedar a les aigües termals de Chemka Hot Spring. A
la tarda ens dirigirem a la ciutat d’Arusha, el principal punt de partida de safaris. Sopar i
allotjament.
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DIA 3: ARUSHA - TARANGIRE
Esmorzar. Sortirem cap al Tarangire
i en ruta començarem amb el safari.
El Parc Nacional de Tarangire és
un dels parcs de Tanzània on és més
fàcil veure elefants. El riu homònim
atreu també nombrosos nyus,
zebres, lleons, girafes, búfals,
hipopòtams.
Després de dinar, seguirem amb el
safari. Sopar i allotjament.

DIA 4: TARANGIRE - LLAC MANYARA
Després d'esmorzar sortirem cap al Parc Nacional del Llac Manyara, on començarem el
safari. Dinarem en un lloc designat per a pícnic. El llac Manyara atreu nombrosos animals
entre quals destaquen els elefants, els girafes, els hipopòtams, els búfals, les zebres i els nyus.
Sopar i allotjament.

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

DIA 5: LLAC MANYARA - SERENGUETI
Esmorzar. Avui ens dirigirem cap al Serengueti.
Visitarem la gorja d'Olduvai, un congost amb
importants jaciments paleontològics. A continuació
arribarem al Parc Nacional del Serengueti, un dels
més coneguts del món i famós per la seva migració
anual de nyus i zebres, considerada la més gran en
el món. Al Serengueti tindrem l'oportunitat de veure
les manades de ñus i zebres que tornen des de
Maasai Mara ﬁns al sud, ja que comença la
temporada humida. A part dels nyus (un milió i mig
habiten el parc) i les zebres (unes 250.000), podrem
fàcilment albirar altres animals com elefants,
hipopòtams, gaseles i búfals, i alguns carnívors com
els lleons, guepards o hienes. Sopar i allotjament.

DIA 6: SERENGUETI
Esmorzar. Dedicarem el dia complet a fer un safari fotogràﬁc al Parc Nacional de Serengueti.
Sopar i allotjament.

DIA 7: SERENGUETI - NGORONGORO
Esmorzar. Sortida cap a la Zona de Conservació de Ngorongoro per gaudir d'un dia complet
de safari al cràter. Durant la nostra ruta visitarem un llogaret massai, que coexisteix amb la
fauna de la zona de conservació. L'enorme cràter del volcà extint del Ngorongoro és una de
les millors zones de l'Est d'Àfrica per observar la vida salvatge. A més dels omnipresents
elefants, hipopòtams, búfals, zebres, nyus, lleons, guepards i hienes, el Ngorongoro és dels
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pocs llocs de Tanzània on és fàcil veure rinoceronts. Dinar al cràter i en acabat continuarem
amb aquest interessant safari. Sopar i allotjament.

DIA 8: NGORONGORO - ARUSHA
Esmorzar. Sortirem cap a Arusha, on dinarem. A
la tarda visitarem la tercera ciutat més gran de
Tanzània, on hi viuen prop de mig milió de
persones. No obstant la seva mida modesta, és
un important centre diplomàtic internacional, i
se la considera “de facto” la capital de la
Comunitat Africana Oriental. És una ciutat
multicultural, amb una població que ens la seva
majoria es composa de tanzans d’origens
diversos, bantús, àrabs i indis, i les petites
minories són blanques europees i americanes.
Sopar i allotjament.

DIA 9: ARUSHA - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. A l’hora prevista, ens traslladarem de l’hotel a l’aeroport, on agafarem el vol
de tornada. Arribada a Barcelona i ﬁnalització dels nostres serveis.
Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 3.860 €
Suplement individual: 355 €
Grup mínim: 6 persones. Places limitades a 20 persones.

EL PREU INCLOU:
• Vols internacionals Barcelona Arusha - Barcelona amb Turkish
Airlines, en classe Turista.
• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport.
• 7 nits d’allotjament en hotels
indicats, en habitació doble.
• Pensió completa: esmorzars en
h o t e l s , i s o p a r s e n exc e l · l e n t s
restaurants seleccionats locals, picnic
en els parcs nacionals, o hotels.
• Dinar al cràter del Ngorongoro.
• Transport en tot-terrenys 4x4 Classic
Land Cruiser climatizats durant la ruta.
• Un parell de binocles per cada
vehicle.
• Guia acompanyant Baraka per a
grups de 10 o més viatgers.
• Guia local de parla hispana durant la
ruta, a més de guia Baraka.

En cas de grups de menys de 10 viatgers,
hi haurà assistència a l’aeroport de sortida
i guia local per a tot el viatge.
• Propines a guies locals i conductors.
• Servei de maleters en hotels.
• Assegurança d'assistència en viatge i
despeses d'anul·lació.
• Taxes d’aeroport.
• Documentació de viatge.
• Reunió prèvia al viatge.
• Visat per a Tanzània
• Consulteu suplement en classe business

EL PREU NO INCLOU:
• Extres en els hotels tal com minibar,
bugaderia, telèfon, …
• Despeses personals dels viatgers.
• Begudes en els àpats.
• Àpats en horaris de vol o aeroport.
• Tot allò no especiﬁcat en el programa.
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VISITES INCLOSES
• Entrades i visites amb guia especialitzat en el Parc Nacional del Llac Manyara, el
Parc Nacional de Serengueti, la Zona de Conservació de Ngorongoro i el Parc
Nacional de Tarangire.
• Visita al Rundugai Culture Tourism i les fonts termals de Chemka, la gola d'Olduvai
i el llogaret massai, i Arusha.
• Safaris en el Parc Nacional del Llac Manyara, el Parc Nacional de Serengueti, la
Zona de Conservació de Ngorongoro i el Parc Nacional de Tarangire.

HOTELS
• Arusha: Hotel Mount Meru, 4**** o similar.
• Tarangire: Hotel Tarangire Sopa Lodge o similar.
• Llac Manyara: Hotel Lake Manyara Serena Lodge, 4**** o similar.
• Serengueti: Hotel Serengeti Serena Lodge, 4**** o similar.
• Ngorongoro: Hotel Ngorongoro Serena Lodge, 4**** o similar.
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OBSERVACIONS IMPORTANTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es recomana reservar amb suﬁcient antelació.
Al moment de la reserva es reconﬁrmará si aplica algun suplement o descompte aeri.
Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.
Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.
El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers conﬁrmats.
S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places conﬁrmades 30 dies abans de la
data d'inici del viatge.
7. En cas de ser 10 viatgers conﬁrmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona.
8. En cas de ser menys de 10 viatgers conﬁrmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport
de Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.
9. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones
CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:
E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00
Oﬁcina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oﬁcina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre
l’import total:
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i les
penalitzacions.
Viatge subjecte a les condicions generals especiﬁcades a la pàgina web de Baraka
NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS
ENS L’HAN DE DEMANAR.

ORGANITZACIÓ
Baraka Club de Viatges
www.baraka.cat
reserves@baraka.cat
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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