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KENYA i TANZÀNIA 

 

Safari  
 

VIATGE EN GRUP – 9 o 13 DIES 

 
 
 

 
 Per què proposem Kenya i Tanzània?  
 
A l'Àfrica Oriental hi coexisteixen dos mons: les capitals i les zones explotades amb instal·lacions i serveis per al turisme 
de masses, netament diferenciades d'un rerepaís que guarda en la seva tradició la immensa riquesa de les cultures 
africanes. No és cert que Kenya i Tanzània estiguin envaïts per l'acció dels touroperadors. Hi ha zones immenses on el 
viatger no es sent en una "terra cremada". Les tribus nilòtiques i les d'arrel bantu continuen habitant els seus antics 
territoris i mantenint les estructures tradicionals, cada dia més erosionades per l’intrusisme de nous modes de vida que 
provoquen canvis irreversibles i, sovint, massa accelerats. Malgrat tot, encara podem conèixer tribus Massai que viuen 
dels seus ramats de bous, l'habilitat dels Molo en les arts de la caça i de la pesca, la rudimentària agricultura que 
practiquen els Nandi... i la situació a cavall del passat i del futur que caracteritza a gairebé‚ tots els altres grups, obligats a 
assimilar nous elements que mistifiquen la seva economia i els aboquen a un inevitable procés d’homogeneïtzació. 
 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Nairobi   

2 Nairobi  E Hotel 

3 Nairobi  Reserva Masai Mara E,D,S Hotel 

4 Reserva Masai Mara E,D,S Hotel 

5 Reserva Masai Mara  Parc Nacional Serengeti E,D,S Tented camp 

6 Parc Nacional Serengeti E,D,S Tented camp 

7 Parc Nacional Serengeti  Cràter Ngorongoro  Karatu E,D,S Lodge 

8 Karatu  Lago Eyasi  Arusha  E Lodge 

9 Arusha  Madrid o Barcelona E  

10 Madrid o Barcelona   

 

EXTENSIÓ ILLA DE ZANZÍBAR 

9 Arusha  Zanzíbar E,S Hotel 

10 Zanzíbar E,S Hotel 

11 Zanzíbar E,S Hotel 

12 Zanzíbar  Madrid o Barcelona E  

13 Madrid o Barcelona   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 | MADRID o BARCELONA  NAIROBI 

Sortida en vol regular a Nairobi. Nit a bord. 
 
Dia 2 | NAIROBI 

Arribada a Nairobi, tràmits d'entrada al país, trobada amb el guia i trasllat a l’hotel. Allotjament en el Ibis Style Hotel. 
 
Dia 3 | NAIROBI  RESERVA MASSAI MARA 

Esmorzar i sortida a la reserva de Massai Mara travessant la Vall del Rift, on podrem contemplar des del vehicle diverses 
comunitats locals. Ens endinsarem en aquest gran icona de la natura, per a molts la millor reserva d'animals del món. 
Centenars de milers d'animals, bàsicament herbívors (amb tota la plèiade de predadors i carronyaires), campen al seu 
aire per pujols arrodonits i grans prats, atrets per magnífiques pastures i aigua permanent. Aquí, i en el contigu Serengeti, 
del ecosistema MaSsai Mara, té lloc la Gran Migració dels nyus, zebres, gaseles etc. allotjament en el Azura Mara Haven. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1OTuPD8ilG2XWMY1Z0joPX5HT3YiMmq3o&ll=-3.471630095348928%2C35.87224763876702&z=9
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1OTuPD8ilG2XWMY1Z0joPX5HT3YiMmq3o&ll=-3.471630095348928%2C35.87224763876702&z=9
https://www.ibisstylesnairobi.com/
http://azuremarahaven.com/
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Dia 4 |RESERVA MASSAI MARA 

Dia complet al Massai Mara, una de les reserves naturals més importants del món. Adopta el nom de la tribu que habita 
(massais) i del riu Mara que el creua. El Massai Mara està format especialment per sabana i es distingeix per la seva 
famosa població de lleons i per disposar dels anomenats Cinc Grans (lleó, lleopard, elefant, búfal i rinoceront). Podrem 
visitar diferents zones com el Paradise Plain, Meta Plains, Burrungant Plain, seguirem explorant la reserva fins a arribar al 
riu Mara, on podrem veure el famós pas de les migracions. El nostre guia estarà molt pendent dels voltors que solquen el 
cel i que ens poden donar el senyal sobre la presència de depredadors menjant preses recents. Podrem visitar, de 
manera opcional un poblat Masai. Podrem veure les seves barraques, gaudir dels seus balls de rebuda i compartir amb 
els guerrers joves, les dones i la gent gran les seves experiències amb el bestiar i la caça. Allotjament. 
 
Dia 5 | RESERVA MASSAI MARA  PARC NACIONAL DE SERENGETI 

D'hora sortirem cap al gran parc del nord de Tanzània, el Serengeti. Creuarem la frontera entre Kenya i Tanzània on 
farem els tràmits necessaris per seguir la ruta. Dinar en ruta i, a la tarda, arribarem al parc entrant per la zona nord 
conegut com Fort Ikoma. Ens endinsarem al parc per iniciar el nostre primer safari on podrem veure diversos animals 
com lleons, elefants lleopards, búfals guepards, girafes, nyus, zebres... Amb la posta de sol arribarem a l'allotjament 
ubicat a la zona central, en plena sabana amb les millors vistes a la plana. Allotjament al Mbugani Serengeti Camp. 
 
Dia 6 | PARC NACIONAL SERENGETI 

El més antic i famós dels parcs nacionals de Tanzània (i d'Àfrica) és la representació del safari per antonomàsia. Amb 
grans planes de sabana i boscos on pasturen milions d'herbívors, el Serengueti alberga tot l'any els exemplars més 
significatius d'Àfrica: girafes, elefants, rinoceronts..., sense oblidar els imprescindibles lleons. Conegut per les migracions 
anuals dels nyus i altres herbívors (on milions d'animals recorren gairebé mil quilòmetres a la recerca de pastures 
fresques protagonitzant un espectacle únic), Serengueti és el lloc de visita imprescindible a Tanzània. Una de les escenes 
que viurem és la dels hipopòtams i cocodrils del Nil en alguna de les grans basses que poblen el parc. Una d'aquestes 
piscines naturals, coneguda com Retina Hippo Pool, situada a 10km de Seronera, constitueix un dels millors llocs on 
veure aquests fascinants animals. El menjar de la jornada serà tipus pícnic dins el parc. Allotjament. 
 
Dia 7 | PARC NACIONAL SERENGETI  CRATER NGORONGORO  KARATU 

D'hora, amb els primers raigs de sol, abandonarem el Serengeti i ens endinsarem en el Cràter del Ngorongoro, una de les 
majors calderes volcàniques del món. Format després d'una gegantesca explosió del volcà, la caldera és un enorme forat 
amb parets de més de 600m d'altura plenes de boscos. En el seu interior s'ha format un peculiar univers d'ecosistemes 
(boscos, llacs, sabanes...) de 20 quilòmetres de diàmetre. Amb una població que ratlla els 25 mil animals de diferents 
espècies, ens dedicarem a buscar, entre d'altres, el rinoceront negre, en perill d'extinció. En aquest safari tindrem la 
possibilitat de veure els denominats Cinc Grans. A la zona del riu Munge, estarem a l'aguait dels lleons de cabellera més 
fosca. Gaudirem d'un dinar tipus pícnic davant d'un pantà veient els hipopòtams banyant-se. A la tarda sortirem del 
cràter i ens dirigirem a la localitat de Karatu. allotjament en el Farm Dream of Lodge. 
 
Dia 8 | KARATU  LLAC EYASI  ARUSHA 

Avui d'hora prendrem un cafè / te i sortirem cap al Llac Eyasi on tindrem una jornada de convivència amb els boiximans, 
un poble tradicionalment caçador-recol·lector, caracteritzats per parlar alguna de les llengües khoisan nord-occidentals, 
caracteritzades per incorporar sons d’espetec o clics. Passarem un temps amb una família per conèixer de prop la seva 
quotidianitat. Més tard, anirem a la trobada dels Ndatoga, un poble ramader de la zona, amb reputació de ferotges 
guerrers. Finalment, podrem veure un artesà del ferro treballant en el seu ofici ancestral, després del dinar ens 
traslladem a la ciutat d'Arusha on passarem la nit. Allotjament a l’Arusha Planet Lodge. 
 
Dia 9 | ARUSHA  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i si el temps ens ho permet, es podrà fer una passejada per la ciutat d'Arusha visitant el mercat local, botigues 
d'artesania i la seva gent. A l'hora acorada, trasllat a l'Aeroport per agafar el vol de sortida. Nit en vol. 
 
Dia 10 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
EXTENSIÓ ILLA DE ZANZÍBAR 
Dia 9 |  ARUSHA  ZANZÍBAR 

Esmorzar a i a l'hora acordada trasllat a l'aeroport per prendre el vol a Zanzíbar. Arribada, recepció i trasllat a l’hotel. 
Tarda lliure per descansar i gaudir de l'Oceà Índic. Allotjament en règim de mitja pensió al Amaan Bungalows.  
 
Dies 10-11 |  ZANZÍBAR 

Esmorzar. Dies de descans per gaudir de la platja de l'Oceà Índic. De forma opcional, podrem contractar diverses 
activitats com ara busseig, nedar amb dofins, visita de Stone Town i seguir la ruta de les espècies, entre d'altres. 
Allotjament en règim de mitja pensió. 

https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g790144-d8436440-Reviews-Farm_of_Dreams_Lodge-Karatu_Arusha_Region.html
https://planet-lodges.com/arusha_planet_lodge/
http://oceangrouphotel.com/amaan-bungalows/
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Dia 12 |  ZANZÍBAR  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i a l'hora acordada, trasllat a l'aeroport de Zanzíbar per prendre el vol de tornada. Nit en ruta. 
 
Dia 13 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2021 
 
SERVEIS DE TERRA: 
Sortides en regular 
Mínim 4 persones:   2.520€  
Nenes menors de 12 anys:  1.760€ 
Suplement habitació individual:     450€ 
 
Extensió Illa de Zanzíbar 
Mínim 2 persones:     555€ 
Suplement  habitació individual:    120€ 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte impostos i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament 
o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al maig 2021. En cap cas, es 
revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES EN REGULAR 2021 
 
9 al 18 de juliol 
31 juliol al 9 d’agost 
14 al 24 d’agost 
 
Grupo mínim 4 persones, màxim 6. 
Sortides en privat sota comanda per un mínim de 2 persones. Consultar fitxa. 
 
 MÍNIM DE PERSONES 
 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 4 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agencia 
te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Trasllats d’arribada i sortida. 

• Transport en 4x4 Mini van a Kenya. 

• Vehicle 4x4 tipus LandCruiser o LandRover. 

• Conductor -guia professional de parla hispana durant tot el safari.  

• Taxes d’entrades als parcs nacionals mencionats.  

• Safaris descrits segon l’itinerari. 

• Pensió completa durant tot el safari. 

• 7 nits en hotels, lodges i tented camp. 

• Allotjament amb esmorzar a l’hotel de Nairobi i d’Arusha. 

• Aigua mineral durant el safari.  

• Visita a les tribus de Boiximans i Ndatoga a la zona de Llac Eyasi. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€ 
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 
Extensió Illa de Zanzíbar 

• Trasllats d’arribada i sortida. 

• 3 nits en mitja pensió. 
 
 
 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-200101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-200101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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NO INCLOU   

• Bitllet d’avió d’anada i tornada: (Tarifa en base a la companyia QATAR en classe N). Sortida Barcelona / 
Madrid:  850€ (taxes incloses calculades al maig/21). Suplement vol extensió a Illa de Zanzíbar (en base a la 
companyia PRECISION AIR en classe E): 255€. L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una 
variació en el preu. 

• Visats.  

• Begudes, propines i despeses personals.  

• Taxes locals d’allotjament.  

• Cap altre servei no especificat a l’apartat anterior. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. Queden excloses 
les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura, a consultar si és el cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Passaport en regla i amb una validesa mínima de 6 mesos a l’iniciar el viatge i com a mínim 3 fulles en blanc. Per Kenya fa 
falta visat, que s’obté a l’arribada abonant 40€. Els menors de 16 anys viatjant en família estan exempts. Per entrar a 
Tanzània també fa falta visat, que s’obté a l’arribada al país (50USD o 50€).  Encara que es recomana realitzar-lo online 
abans de l’arribada per evitar llargues cues al següent enllaç:  https://eservices.immigration.go.tz/visa 
En el cas de voler tramitar-ho a través d’Altaïr viatges, el preu és de 75€. 

 

SALUT 
Tanzània: Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Kenya: Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  

Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 
 

CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Safari amb sortides regulars a partir de 4 persones, en vehicle 4x4, amb xofer-guia de parla castellana. Preu especial per 
a nens menors de 12 anys (compartint amb 2 adults en una habitació). Tots els menors amb més de 12 anys són 
considerats adults i s’aplicarà el preu d’adult. La fotografia i presa d'imatges d'activitats i instal·lacions militars, i altres 
àrees sensibles, com alguns trams en els aeroports internacionals, està restringit a Tanzània.  
Es pot finalitzar el viatge amb una extensió a Zanzíbar en un hotel a la costa en règim de mitja pensió. L’hotel publicat es 
un dels molts que es troben a l’illa, es por triar l’hotel.  
A l’Àfrica les propines són un element cultural, símbol d’agraïment. El guia, el conductor, el cuiner i el portador 
l’esperaren com un extra al treball ben realitzat. Aquestes propines es donen en dòlars o en euros i cada viatger pren la 
decisió de donar-la o no. Sol estar entre els 10 o 15$ o € per dia pel xofer-guia i una mica menys pel cuiner.  

https://www.altairviatges.com/polizasdata/Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento%20-%20regulares.pdf
https://eservices.immigration.go.tz/visa
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/tanzania
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/kenya
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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Per exemple un safari de 7 dies 100$ pel guia-conductor (entre tots els components del viatge). 
En hotels i restaurants normalment el servei està inclòs a les factures, si es vol mostrar agraïment pel tracte rebut, es sol 
donar alguna cosa. L'equipatge no ha de ser voluminós, és aconsellable no portar maletes rígides per una millor 
adaptabilitat al vehicle.  
 
Normativa bosses de plàstic: S’informa al viatger de que, des de l’1 de juny del 2019, queda prohibida l’entrada de 
bosses de plàstic a Tanzània, així com el seu ús dins el territori (independentment de la seva grandària i/o grossor) per 
ordre del Govern. Per aquest motiu, es recomana evitar la presencia de bosses de plàstic a l’equipatge de forma prèvia al 
desembarcament en destí, s’han habilitat diversos mostradors als diferents punts d’entrada per revisar dit material. 
Les bosses zip amb ús específic per transportar els articles d’higiene personal seran permeses, s’espera que el passatger 
les guardi amb si mateix i no les depositi al país. Amb aquesta mesura el Govern pretén propiciar una major preservació 
del medi ambient, així com mantenir el país més net, lluny d’importunar al passatger o empitjorar la seva estada a 
Tanzània. 
 
DIVISES 
Kenya: La moneda local és el xíling kenyà (KES), consultar canvi a: XE converter. Es poden canviar euros tant en oficines 
de canvi com a bancs. Tampoc hi ha problemes per canviar altres monedes com el dòlar o la lliura esterlina. Normalment 
no s'admeten els bitllets de dòlars nord-americans de l'any 2004 ni anteriors. Els canvis més favorables s'aconsegueixen 
en les oficines de canvi. Hi ha un bon nombre d'elles en els centres de les ciutats. S'accepten targetes de crèdit en hotels 
de luxe i de primera categoria. 
Tanzània: La moneda local és el Xíling Tanzà (TZS), consultar canvi a: XE converter.    

 
CLIMA 
És important destacar el règim de pluges, degut a la seva influencia sobre la vida animal i sobre l’estat de les carreteres. 
Les pluges llargues, tenen lloc entre març i maig, sent molt abundants. Les pluges curtes, més moderades, es produeixen 
entre octubre i novembre. En general, les temperatures són més elevades durant els mesos corresponents a l’hivern 
boreal (gener, febrer i març). Els mesos més freds són juliol i agost. Tradicionalment es considera com a millor època per 
a visitar el país els mesos d’octubre a maig, quan la Gran Migració envaeix el Parc Nacional del Serengeti i Masai Mara 
amb més d’un milió de zebres i nyus.  
Zanzíbar gaudeix d’un bon clima tot l’any. La calor de l’estiu (de desembre a maig) es fa agradable gracies a la brisa 
marina, especialment a la costa nord i est. Per la seva situació propera a l’Equador el clima és temperat durant tot l’any, 
inclús a l’estació de l’hivern (de juny a octubre). Al novembre tenen lloc les pluges curtes, caracteritzades per xàfecs 
momentanis que no afecten la resta del dia. Les pluges llargues són a l’abril i maig, encara que no succeeixen tots els dies 
solen durar tota la nit. La temperatura mitja de Zanzíbar oscil·la en 30° 33°. 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE KENYA I TANZÀNIA   
 
Utilitza el ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Kenya i 
Tanzània que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=KES
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=TZS
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/es/libros-zona/kenia-02DE/
https://www.altair.es/cat/libros-zona/tanzania-02DO/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

