
 

 

 

 

  

Σαφάρι στην  

Τανζανία 
 Ατομικό ταξίδι 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ 1: ΑΡΟΥΣΑ – ΛΙΜΝΗ MANYARA  

Αναχώρηση από την Αρούσα για τη λίμνη Manyara. 
Άφιξη στη λίμνη που φιλοξενεί πολλά είδη άγριων ζώων 
και μια εξαιρετική ποικιλία πουλιών. Είναι το μοναδικό 
μέρος όπου τα λιοντάρια σκαρφαλώνουν και κάθονται 
πάνω στα δέντρα! Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να 
προσεγγίσει τους ιπποπόταμους τόσο κοντά όσο 
πουθενά αλλού. 

Απογευματινό σαφάρι όπου θα δείτε καμηλοπαρδάλεις, 
ζέβρες, ελέφαντες, γαζέλες, μαιμούδες και περίπου 400 
διαφορετικά είδη πουλιών. Δείπνο και διανυκτέρευση σε 
λοτζ. 

ΗΜΕΡΑ 2: ΛΙΜΝΗ MANYARA – ΠΑΡΚΟ SERENGETI 

Μετά το πρωινό αναχώρηση για το εθνικό πάρκο 
Serengeti. Γεύμα σε lunch box. Στη διαδρομή θα έχουμε 
game drive. Άφιξη δείπνο και διανυκτέρευση στο λοτζ. 

ΗΜΕΡΑ 3: ΠΑΡΚΟ SERENGETI 

Ολόκληρη μέρα στο πάρκο όπου θα έχετε game drive. 
Γεύμα σε lunch box. Επιστροφή στο λοτζ δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 4: ΠΑΡΚΟ SERENGETI – KARATU  

Πρωινό και αναχώρηση για το λοτζ που βρίσκεται στο 
Karatu έξω από το Ngorongoro  ένα τεράστιο φυσικό 
αμφιθέατρο, ένας κρατήρας, κατοικία για το σπάνιο 
μαύρο ρινόκερο, λιοντάρια, ελέφαντες, τσιτάχ, 
νεροβούβαλους, αντιλόπες κ.α. Στη διαδρομή επίσκεψη 
στο φαράγγι του Louis and Mary Leakey’s με γνωστά 
αρχαιολογικά προγονικά ευρήματα. Άφιξη στο λοτζ και 
χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση 

ΗΜΕΡΑ 5: KARATU – NGORONGORO – KARATU  

Σήμερα θα επισκεφθούμε το Ngorongoro, περιοχή 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 
Αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής του εθνικού 
πάρκου Serengeti όπου κάθε χρόνο τον Ιούνιο 
εξελίσσεται ένα από τα εφτά θαύματα του σύγχρονου 
κόσμου, όπως το χαρακτηρίζουν: η «μεγάλη 
μετανάστευση» περισσότερων από ένα εκατομμύριο 
γκνου από το Serengeti προς το Μασάι Μάρα. Γεύμα σε 
lunch box. Επιστροφή στο λοτζ, Δείπνο και 
διανυκτέρευση 

Ημέρα 6: KARATU – ΑΡΟΥΣΑ  

Πρωινό και αναχώρηση για την Αρούσα. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

6 μέρες – 5 νύχτες από 1.570 € το άτομο σε δίκλινο 

Επεκτείνετε το ταξίδι σας για διακοπές στη Ζανζιβάρη 

 

Περιλαμβάνονται 

• Μεταφορές με jeep 4x4 6 ή 8 θέσεων για το σαφάρι  
• Αγγλόφωνος οδηγός-ξεναγός στη διάρκεια του 

σαφάρι  
• Πλήρη διατροφή στα λοτζ και πρωινό στην Αρούσα 
• Είσοδοι στα πάρκα για το σαφάρι  

 


