
 

 

  

TANZÀNIA |  Arusha - Tarangire - Llac Manyara -  
Karatu - Cràter Ngorongoro – Serengueti  - Kilimanjaro 

Sortida especial en grup reduït  : del 10 al 21 de novembre 2023 

Expedició per als amants de la natura, Àfrica en la seva pura essència. El 
recorregut complet pel nord de Tanzània és idoni per conèixer la biodiversitat 
d'aquest bell país. En el Llac Manyara buscarem els lleons trepadors d'arbres, 
en la immensitat del cràter del Ngorongoro sortirem a la recerca dels "Big 
Five" i al Serengeti, els seus ramats salvatges ens portaran al límit de la nostra 
creativitat fotogràfica. Als voltants del Llac Eyasi coneixerem l’amagat poble 
dels Hadzabe i prop de Kilimanjaro conviurem amb el poble Maasai.  
 

 

10 de novembre (divendres) : BARCELONA – ARUSHA  
Sortida de les nostres terminals en autocar cap a l’aeroport de Barcelona. Embarcament en el 
vol de KLM amb destinació Amsterdam. Arribada a les 08:25H  i enllaç amb el vol directe a 
Tanzània. Arribada a les 20h45 a l'Aeroport Internacional de Kilimanjaro i trasllat en vehicles 
privats fins a Arusha. La durada del trajecte és d’una hora aproximadament. Arribada, registre 
a l'hotel. Sopar i allotjament al Hotel  The African Tulip. 
 

11 de novembre (dissabte):  ARUSHA – TARANGIRE 
Esmorzar. Abans de deixar Arusha farem una visita molt emotiva a l’orfenat Huruma, on viuen 
nens entre 2 i 9 anys que són atesos per persones que s’hi deidquen de forma totalment 
altruista. Seguidament sortida cap a Tarangire (dues hores  de distància aprox), un dels més 
bells i interessants parcs del nord de Tanzània, on hi habiten grans poblacions d’elefants i 
trobem un paisatge espectacular amb grans extensions de baobabs. Al voltant del riu  
Tarangire podrem trobar: zebres, nyus, girafes, búfals. Acomodació a l’hotel. Dinar i a la tarda 
sortida per gaudir de la primera experiència de safari. Sopar i allotjamenta l’Hotel Nyikani 
Tarangire Camp. Règim de pensió completa. 
 

12 de novembre (diumenge): TARANGIRE – LLAC MANYARA – KARATU 
Esmorzar. Dedicarem el matí a recórrer el parc de Tarangire. A continuació, sortida cap a Mto 
Wa Mbu per fer una excursió amb tuk tuk fins a les ribes del llac Manyara incloent un dinar 
local. A l'arribada podrem gaudir d'una memorable excursió escènica i cultural amb tuk tuk a 
través de la comunitat propera de Mto wa Mbu, organitzada per un expert guia. Comencem 
la nostra aventura viatjant per aquest poble bulliciós i interactuant amb la gent local. Tindrem 
l'oportunitat de conèixer la tribu Mang'ati nòmada, vestits amb capes de pell d'animals 
tradicionals, faldilles i robes de molts colors. Seguirem el recorregut cap als inoblidables 
voltants del Llac Manyara, on es pot admirar els esbarts de flamencs, així com altres espècies 
d'aus que es congreguen al llarg de la costa. En acabar trasllat fins a l'allotjament a Karatu. 
Acomodació i sopar i allotjament a l’Hotel Marera Valley Lodge. Règim de pensió completa. 
 

13 de novembre (dilluns): KARATU  
Esmorzar i sortida molt d'hora per fer una visita a la tribu Hadzabe a Eyasi. La distància fins a 
la tribu sol ser d'una hora, però dependrà d'on es trobi la tribu en aquell moment. Els Hadzabe 
són una tribu de boiximans nòmades (només en queden 350 en tot el país) que encara viuen 
de manera molt tradicional. Visitarem el poblat i ens ensenyaran com fan el foc, tiren amb 
l'arc i surten a caçar. És una experiència única i gaudirem d'un dia fascinant. Seguirem la 
jornada visitant una altra tribu del Llac Eyasu, els Datooga, visitarem el seu hàbitat i 
coneixerem la seva cultura. Els Datooga es camuflen amb el seu entorn, ja que vesteixen de 
color vermellós com la terra de la zona. El que crida més l'atenció d'aquesta tribu és la 
decoració prominent de tatuatges circulars al voltant dels seus ulls. Aquest poble forma part 
de l'àmplia migració nilòtica que vingué fa segles des del Sudan seguint el riu Nil. Després de 
dinar, tornada al campament. Sopar i allotjament al Hotel Marera Valley Lodge. Règim de 
pensió completa. 

 

ITINERARI 

DESTAQUEN COM 
INCLÒS :  
• Safari Especial al Cràter del 

Ngorongoro 

• Allotjament a un hotel Massai, 
amb activitats durant tota la 
jornada 

• Visita a l’Orfenat Huruma 

• Excursió amb tuk tuk a Mto Wa 
Mbu 

• Excursió a les tribus de Datoga i 
Hadzabe a Eyasi, amb activitat de 
caça i llençament de llances 

HOTELS PREVISTOS O 

SIMILARS: 
ARUSHA (1 nit): The African 
Tulip  
TARANGIRE (1 nit): Nyikani 
Tarangire Camp  
KARATU (3 nits): Marera Valley 
Lodge 
SERENGETI (2 nits): Melià 
Serengeti Lodge 
MANYARA (1 nit) : Escarpment 
Luxury Lodge 
KILIMANJARO (2 nits): Africa 
Amini Maasai Lodge 
 



 
  

14 de novembre  (dimarts) : KARATU – NGORONGORO – KARATU 
Després d’esmorzar, sortida cap al cràter del Ngorongoro, per fer un safari al seu interior. Una caldera volcànica de 600 metres de 
profunditat i de més de 20 Km de diàmetre, que conté la concentració més gran de vida salvatge de l’Àfrica. Els animals que podrem 
veure en aquesta zona són: nyús, zebres, búfals, gaseles, lleons i rinoceronts negres, entre altres.  Farem un pícnic al mateix cràter i a 

la tarda continuarem el safari per l’interior del cràter. A la tarda tornada al Lodge Marera Valley Lodge. Règim de pensió completa. 
 

15 de novembre (dimecres): KARATU – SERENGETI 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap al Parc Nacional del Serengeti, durant el recorregut passarem per l’àrea de conservació del Ngorongoro. 
Arribada al Melià Serengeti Lodge, acomodació i dinar. A la tarda, sortida amb els guies per explorar el parc del Serengeti juntament 
amb el guia. El parc nacional més antic i popular de Tanzània, el Serengeti és famós per la seva migració anual, quan uns sis milions 
de cascos colpegen les planes obertes, ja que més de 200.000 zebres i 300.000 gaseles de Thomson s'uneixen a la caminada dels nyus 
cercant el pasturatge fresc. Tot i això, fins i tot quan la migració és silenciosa, el Serengeti ofereix, sens dubte, la visió més espectacular 
de l'Àfrica: grans ramats de búfals, grups més petits d'elefants i girafes i milers i milers d'eland, topi, kongoni, impala i la gasela de 
Grant. Règim de pensió completa. 
 

16 de novembre (dijous) :  SERENGETI 

Aquell qui ho vulgui, podrà sortir del Lodge molt d’hora, al matí, per tal de realitzar un vol amb globus pel Serengeti, una oportunitat 
de fer un petit safari amb globus aerostàtic. El vol té una durada aproximada d’1 hora i quan s’aterra es fa un brindis amb cava i es 
serveix l’esmorzar. Aquells que no hagin contractat l’activitat, esmorzaran al Lodge. La resta del dia estarà dedicat a fer un safari pel 
matí i un per la tarda al Parc més gran del País. Règim de pensió completa. 
 

17 de novembre (divendres):  SERENGETI – LLAC MANYARA     
Esmorzar i tornada a Karatu travessant part del Serengeti i l'àrea de conservació del Ngorongoro fins arribar al nostre allotjament. 
Disposarem de la major part del dia per fer el nostre darrer safari al centre del Serengeti. Dinar pícnic durant el safari al Parc del 
Serengeti. Arribada al nostre allotjament a temps per refrescar-vos i preparar-nos per sopar. Allotjament al Escarpment Luxury Lodge, 
a les afores del Llac Manyara Parc. Règim de pensió completa. 
 

18 de novembre (dissabte) : LLAC MANYARA – MONT KILIMANJARO  
Després d'esmorzar sortida cap a Maasai Lodge situat davant del Mont Kilimanjaro a la zona de Ngare Nanyuki a unes quatre hores 
de distància. Aquesta destinació remota i fora del comú combina la cultura Maasai i l'observació privada d'animals salvatges en un 
entorn poc freqüentat pels turistes. La zona està notablement buida i verge, ja que sovint es passa per alt pels viatgers que fan 
l’ascensió al Kilimanjaro. Descobrirem increïbles trams oberts i buits de sabana esquitxats de boscos d'acàcies i arbustos silvestres; 
molta vida silvestre, incloent-hi grans quantitats d'elefant. Arribada i al nostre allotjament, al Amini Maasai Lodge. Després de dinar, 
activitat de competició de llances al mateix Lodge.   Sopar i allotjament al Africa Amini Maasai Lodge. Règim de pensió completa. 
 

19 de novembre (diumenge) :  MONT KILIMANJARO                                
Després d'esmorzar, sortida juntament amb un guia Maasai per a un recorregut a peu per la natura. Aquesta activitat té una durada 
de dues hores aproximadament. Preparem-nos per viure aquest dia com un autèntic maasai! En aquesta activitat se us convida 
cordialment a descobrir la cultura maasai proporcionant-vos roba tradicional perquè s'ajusti a la colorida comunitat local. Durant 
aquest dia se us ensenyarà a munyir les vaques i cabres com els maasai porten fent des de fa tants anys, recol·lecció de plantes i 
herbes medicinals. Durant aquest dia estarem acompanyats en tot moment del nostre guia Maasai qui ens explicarà el significat 
tradicional de la vida Maasai, la seva cultura, les seves històries, cançons i danses, les seves creences i les pràctiques diàries. Assistiem 
a una Missa maasai.  Règim de pensió completa. 
 

20 de novembre (dilluns):  KILIMAJARO 
Esmorzar i temps lliure per descansar o gaudir de la piscina del Lodge, amb impressionants vistes del Mont Meru. Dinar al Lodge. 
Disposarem de les habitacions fins a la tarda, a les 17h00 trasllat a l'aeroport de Kilimanjaro per agafar el vol KLM amb sortida a les 
21h50, destinació Amsterdam. Nit a bord 
 

21 de novembre (dimarts): AMSTERDAM – BARCELONA 
Arribada a l’aeroport d’Amsterdam a les 07:15h del matí. Enllaç amb el vol de tornada a Barcelona, a les 10:05 h, arribada a Barcelona 
a les 12:15 h. Trasllat fins a les nostres terminals. Fi del viatge. 
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PREU PER PERSONA:  6.540 € +  taxes 310 €  : 6.850€ 
  

Suplement habitació individual: 740 € 
 

NOTES : 
▪ Places limitades. Grup mínim de 15 persones. Data límit per 

cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants: 20.10.2023. 
▪ Preus calculats el 13.03.2023, segons tipus de canvi de divisa, 

preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts 
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al 
viatge, vigents  a  l’esmentada  data. 

▪ Fins 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-
se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord  amb  
l’establert  a  l’apartat  11  de  les  Condicions Generals del 
contracte de viatge combinat. D’igual manera el viatger tindrà 
dret a reducció de preu per variació al seu favor dels 
esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal cas 
deduir del reemborsament els costos administratius reals de 
la seva tramitació. 

▪ Documentació necessària per a viatgers espanyols: passaport 
amb vigència mínima de 6 mesos i visat d’entrada a 
Tanzània. Per a nacionals d’altres països consulteu a l’agència 
abans de contractar. 

▪ El formulari d’informació normalitzada, tota la resta 
d’informació normalitzada i el contracte de viatge es 
facilitaran abans de la formalització de la reserva. 

 

OPCIONAL :   
▪ Vol amb globus al Parc del Serengeti  (590 USD) 

Aconsellem reservar amb antelació  
 

SORTIDA DE REUS I VALLS:  mínim 6 persones.  
 

SERVEIS INCLOSOS : 

• Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic, 
Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i 
tornada. 

• Bitllets d’avió Barcelona – Kilimanjaro - Barcelona (via 
Amsterdam) en classe turista amb la companyia KLM. 

• Facturació d’una maleta fins a 23 kg per persona. 

• Taxes aèries incloses ( 310 € ). 

• Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el 
viatge.  

• Guia privat durant tot el viatge. 

• Safaris i trasllats amb guia de parla hispana.  

• Allotjament als hotels programats, en habitació doble. 

• Règim de pensió completa.  

• Transport amb vehicles 4x4, capacitat màxima 6 persones   

• Ampolles d’aigua als cotxes a disposició.  

• Entrades als Parcs, taxes i impostos locals. 

• Visat d’entrada a Tanzània (50 USD). 

• Assegurança d’assistència mèdica 30.000 €  i d’anul·lació 
fins a 4.500 €  

 

SERVEIS NO INCLOSOS:  

▪ Begudes dels àpats. 
▪ Propines no incloses 
▪ Qualsevol altre servei no indicat a l’apartat de “serveis 

inclosos”. 
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 

 

 

 

del 10 al 21 de novembre 2023 


