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TANZÀNIA 
 

Safari
 

VIATGE EN GRUP o PRIVAT – 8 o 11 DIES
 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Arusha   

2 Arusha  E Hotel 

3 Arusha  Parc de Tarangire  Karatu E,D,S Hotel 

4 Karatu  Lago Eyasi  Parc Nacional Serengeti E,D,S Tented camp 

5 Parc Nacional Serengeti E,D,S Tented camp 

6 Parc Nacional Serengeti  Crater Ngorongoro  Karatu E,D,S Hotel 

7 Karatu  Llac Manyara  Arusha  Madrid o Barcelona E,D  

8 Madrid o Barcelona   

 

EXTENSIÓ ILLA DE ZANZÍBAR 

7 Karatu  Llac Manyara  Arusha  Zanzíbar E,D,S Hotel 

8 Zanzíbar E,S Hotel 

9 Zanzíbar E,S Hotel 

10 Zanzíbar  Madrid o Barcelona E Hotel 

11 Madrid o Barcelona   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  MADRID o BARCELONA  ARUSHA 

Sortida en vol regular a Arusha. Nit a bord. 
 
Dia 2 |  ARUSHA 

Aterrem a l'aeroport internacional de Kilimanjaro. Després d'emplenar els tràmits d'entrada al país i recollir 
l'equipatge, ens trobarem amb el guia, que està esperant amb els noms dels viatgers escrits en un cartell. Ens 
acompanyarà fins a la propera ciutat d'Arusha per descansar i preparar-nos pel safari del dia següent. Allotjament 
al Arusha Planet Lodge o similar. 
 
Dia 3 | ARUSHA  PARC DE TARANGIRE  KARATU 

Esmorzar. Primer contacte amb la riquesa de fauna i paisatge del país. Explorarem el nòrdic parc de Tarangire, 
menys famós (i poc explorat) que els seus homòlegs de Ngorongoro i Serengeti, però no per això menys 
interessant. Tarangire, conegut per la seva ingent població d'elefants, també és famós pels gegantins baobabs que 
tamisen el parc, l'enorme arbre típicament africà la llegenda explica que els déus van col·locar cap per avall per 
castigar la supèrbia humana. De camí al parc tindrem, així mateix, el primer contacte visual amb les barraques de 
l'ètnia Massai i observarem en la distància les seves activitats quotidianes. Dinarem al parc amb un pícnic i 
completarem el safari en Tarangire buscant lleons, lleopards, girafes o búfals. Després d’un dia molt complet, 
deixarem enrere el parc i ens traslladarem cap a la Gran Vall de Rift, concretament a la població de Karatu, l’última 
població que voreja l’Àrea de Conservació de Ngorongoro. Allotjament al EileensTreeInn o similar. 
 
Dia 4 |  KARATU  LLAC EYASI  PARC NACIONAL SERENGETI 

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 de 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. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mEQyfMctPZEPV4FRU7EfEhBlIhM&ll=-4.236867957765184%2C37.09772644999998&z=7
https://planet-lodges.com/arusha_planet_lodge/
http://www.eileenstrees.com/
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Finalment, podrem veure un artesà del ferro treballant en el seu ofici ancestral. Finalitzada les visites ens 
acomiadarem d'ells i sortirem directe cap al gran Parc Nacional del Serengeti, arribada a la tarda i sense perdre el 
temps ens endinsarem en ell travessant la famosa plana sense fi on començarem el nostre gran safari a la recerca 
dels animals com lleons, lleopards, elefants, girafes, búfals, nyus, zebres, antílops, aus i molt més. 
El safari s'estendrà fins a aconseguir la zona central, més coneguda com Seronera, i amb la posta de sol com a 
escenari. Arribarem al nostre campament ben situat en plena sabana amb vistes a tota la plana, MbuganiSerengeti 
SeroneraCamp o similar.   
 
Dia 5 |  PARC NACIONAL SERENGETI 

Esmorzar. 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, al Serengeti 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 de la naturalesa salvatge), 
Serengeti 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 10 quilòmetres de Seronera, constitueix un dels millors llocs on veure a aquests 
fascinants animals. El menjar de la jornada serà tipus pícnic dins del parc, en plena sabana, per no perdre ni un 
segon de les sensacions de participar en un safari en majúscules. Allotjament. 
 
Dia 6 |  PARC NACIONAL SERENGETI  CRATER NGORONGORO  KARATU 

Esmorzar. D'hora, amb els primers raigs del 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 en si és un enorme forat amb parets de més de 600 metres 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, al rinoceront 
negre, en perill d'extinció. En aquest safari tindrem la possibilitat de veure els denominats Cinc Grans. En concret a 
la zona del riu Munge, estarem a l'aguait dels lleons de cabellera més fosca. En aquest paradís 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 al EileensTreeInn o similar. 
 
Dia 7 |  KARATU  LLAC MANYARA  ARUSHA  MADRID o BARCELONA 

Després de l'esmorzar, ens endinsarem al Parc Nacional de Llac Manyara. Es tracta d'un espai natural que inclou 
des de denses selves a sabanes, passant pels aiguamolls del llac que porta el seu nom. En aquest magnífic safari 
tindrem l'oportunitat de veure els famosos lleons trepadors. És, a més, un lloc idoni per veure, especialment entre 
desembre i març, grans colònies de flamencs que, gràcies al seu plomatge i l'efecte òptic, permeten a l'observador 
contemplar una línia rosada al horitzó. Per si fos poc, el Parc Nacional del Llac Manyara és la llar de babuïns, zebres, 
girafes i fins a 380 diferents espècies d'aus. A l'hora convinguda deixarem enrere aquesta zona i ens traslladem per 
carretera cap a l'aeroport de Kilimanjaro per abandonar Tanzània. Nit en ruta. 
Nota: El vol de tornada ha de ser a partir de les 17.00 per poder realitzar totes les visites previstes. 
 
Dia 8 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
EXTENSIÓ ILLA DE ZANZÍBAR 
 
Dia 7 |  KARATU  LLAC MANYARA  ARUSHA  ZANZÍBAR 

Després de l'esmorzar, ens endinsarem al Parc Nacional de Llac Manyara. Es tracta d'un espai natural que inclou 
des de denses selves a sabanes, passant pels aiguamolls del llac que porta el seu nom. En aquest magnífic safari 
tindrem l'oportunitat de veure els famosos lleons trepadors. És, a més, un lloc idoni per veure, especialment entre 
desembre i març, grans colònies de flamencs que, gràcies al seu plomatge i l'efecte òptic, permeten a l'observador 
contemplar una línia rosada al horitzó. Per si fos poc, el Parc Nacional del Llac Manyara és la llar de babuïns, zebres, 
girafes i fins a 380 diferents espècies d'aus. 
A l'hora convinguda deixarem enrere aquesta zona i ens traslladem per carretera cap a l'aeroport de Kilimanjaro 
per volar a Zanzíbar. Arribada i trasllat al Amaan Bungalows o similar. Allotjament en règim de mitja pensió. 
 
 
 

https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html
https://mbuganicamps.com/camps/seronera-camp.html
http://www.eileenstrees.com/
http://oceangrouphotel.com/amaan-bungalows/
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Dies 8-9 |  ZANZÍBAR 

Esmorzar. Dies complets a Zanzíbar per relaxar-nos i gaudir de la platja de l'Oceà Índic. Si ho desitgem, de forma 
opcional, podrem contractar diverses activitats com ara busseig, nedar amb dofins, visita la ciutat de Stone Town i 
seguir la ruta de les espècies, Prion Island i practicar Immersió lleugera, entre d'altres. Allotjament en règim de 
mitja pensió. 
 
Dia 10 |  ZANZÍBAR  BARCELONA o MADRID 

Darrera jornada a l'illa i esmorzar mentre gaudim de la sortida del sol. A l'hora acordada, trasllat a l'aeroport 
internacional de Zanzíbar per iniciar el vol de tornada. Nit en ruta. 
 
Dia 11 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
 PREU PER PERSONA 2020 
 
SERVEIS DE TERRA: 
Mínim 4 persones:   1.775€  
Suplement habitació individual:  300€ 
 
Sortides en privat: 
Mínim 2 persones:   2.615€ 
Mínim 4 persones:   2.185€ 
 
Extensió Illa de Zanzíbar 
Mínim 2 persones:  555€ 
Suplement  habitació individual: 120€ 
 
Consultar preus per menors de 12 anys compartint habitació amb dos adults. 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del 
carburant), de les taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat a l’octubre 2019. En cap 
cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis 
diferents als cotitzats, ja sigui per falta de disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 
 
VOLS: (Tarifes calculades en base a la companyia EMIRATES en classe U) 
Sortida Barcelona / Madrid:  445€ + taxes d’aeroport (455€ a l’octubre/19) 
Suplement vol extensió a Illa de Zanzíbar (en base a la companyia PRECISION AIR en classe E): 125€ 
 
Tarifes aèries: Donada la nombrosa oferta de companyies, preus i temporades, publiquem el preu del bitllet 
internacional per separat per poder oferir la millor opció en cada cas i segons disponibilitat. L'opció d'altra 
companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 
 
 SORTIDES 2020 
 
Gener 6  
Febrer 10  
Març 9  
Abril 13  
Maig 4 i 18 
Juny 8 i 22 
Juliol 6, 20 i 27 
Agost 3, 17 i 24 
Setembre 1, 14 i 21 
Octubre 5 i 12 
Novembre 2 i 16 
Desembre 7 i 28 (preu especial Cap d’any. Consultar) 
 
Grup mínim 4 persones, màxim 6. 
Sortides en privat sota petició per un mínim de 2 persones. 
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 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Tots els trasllats d’arribada i sortida. 

• Vehicle 4x4 tipus LandCruiser o LandRover. 

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

• Taxes d’entrades als parcs nacionals mencionats.  

• Pensió completa durant tot el safari. 

• Allotjament amb esmorzar a l’hotel 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 2.000 €  
 

Extensió Illa de Zanzíbar 

• Trasllats d’arribada i sortida. 

• Mitja pensió durant l’estada a Zanzíbar. 
 

NO INCLOU   

• Visat. 

• Begudes, propines i despeses personals. 

• Taxes locals d’allotjament. 

• Qualsevol 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.  L’ampliació de l’assegurança d’anul·lació que cobreix fins 
a 3.000€ té un suplement de 60€, fins a 4.000€ té un suplement de 80€, la de fins a 5.000€ té un suplement de 
100€, la de 6.000€ té un suplement de 120€ i la que cobreix fins a 7.000€ té un suplement de 185€.  
Hi ha la possibilitat de contractar una altra assegurança de cancel·lació (Free Plus) que contempla la possibilitat de 
cancel·lar el viatge sense causa justificada amb una franquícia del 10% sobre l'import total de el viatge. Consulteu 
en cada cas. 
Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. Consulteu suplement. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
Si el client cancel·la el viatge abans de la sortida haurà d’abonar les quantitats següents a l’agencia organitzadora:  

• Penalització d’un 5% si la cancel·lació es produeix entre 15 i 11 dies, un 15% entre 10 i 3 dies abans i un 
25% entre 2 dies i 24 hores abans de la sortida. Si el client anul·la en les 24 hores abans o no es presentés a 
la sortida, les despeses d’anul·lació serien del 100%. 

• Despeses de gestió: 95€ per persona. 

• Despeses d’anul·lació dels proveïdors, degudament justificats: 40% del total del viatge si la cancel·lació es 
produeix 21 dies abans de la sortida. 100% del total del viatge si la cancel·lació es produeix entre 20 dies i 
la data de sortida del viatge. 

Tots els imports indicats anteriorment són acumulables. 
Els bitllets d’avió estan subjectes a les condicions específiques de cada companyia, consultar en cada cas. 
El preu de l’assegurança d’anul·lació en cap cas és reemborsable.  
Recomanem contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi les despeses d’anul·lació que es puguin ocasionar.  
 
 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. 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€. 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://eservices.immigration.go.tz/visa
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VACUNES 
No hi ha vacunes obligatòries, però es recomana la vacuna de la febre groga per evitar problemes a la duana. 
Recomanem consultar la web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Safari amb sortides regulars a partir de 4 persones, en vehicle 4x4, amb xofer-guia de parla castellana. 
Consultar preus per a nens menors de 12 anys (compartint amb 2 adults en una habitació). Tots els menors amb 
més de 12 anys són considerats com adults i s’aplicarà el preu d’adult.  
Com és el cas en altres parts del món, 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. Els visitants són 
normalment informats sobre tot això a l'arribada a Tanzània pels guies turístics, però és bo tenir-ho en compte per 
endavant. 
Oferim una extensió a Zanzíbar en règim de mitja pensió. Existeix la possibilitat de millorar la categoria de l’hotel 
pagant un suplement.  
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.  
Per exemple un safari de 7 dies 100$ pel guia-conductor (entre tots els components del viatge). 
En hotels i restaurants normalment ja està inclosa a les factures, encara que si s’està satisfet amb el tracte rebut es 
sol deixar 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, doncs 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, doncs 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 
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 amb més d’un milió de zebres i nyus. El mes de gener és l’època 
culminant amb els abundants parts de nyus a l’àrea sud del Serengeti.  
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. 
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Aquesta fitxa constitueix una oferta de viatge genèrica que ha de considerar-se com provisional per l’antelació a la 
data de sortida amb la que es publica. Al contracte de viatge que s’entrega al efectuar el pagament final es detallen 
els serveis contractats definitivament. Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra web. 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

