
 

 

 

 

  

 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΗΜΕΡΑ 1η: ΑΘΗΝΑ- ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ-ΑΡΟΥΣΑ  

Αναχώρηση από την Αθήνα για Κιλιμάντζαρο και στη συνέχεια 

μεταφορά στην Αρούσα. Άφιξη ,μεταφορά και εγκατάσταση σε 

ξενοδοχείο 

ΗΜΕΡΑ 2η:  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 3η: 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 4η: ΠΑΡΚΟ SERENGETI 

Ολόκληρη μέρα στο πάρκο όπου θα έχετε game drive. Γεύμα σε 

lunch box. Επιστροφή στο λοτζ δείπνο και διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 5η: ΠΑΡΚΟ SERENGETI – NGORONGORO  

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 6η: NGORONGORO  

Ολόκληρη μέρα στο πάρκο όπου θα έχετε game drive. Γεύμα σε 

lunch box. Επιστροφή στο λοτζ δείπνο και διανυκτέρευση. 

Ημέρα 7η- 8η: ΑΡΟΥΣΑ – ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και αναχώρηση για την Αρούσα. Και στη συνέχεια για το 

αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

την Qatar Airways 

 Mεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  

 GAME DRIVE  με jeep 4x4 6 ή 8 θέσεων για 

το σαφάρι  

 Εξι  (6) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως 

αναφέρεται. 

 Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό. 

 Ασφάλεια ταξιδίου και ΦΠΑ. 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίου: €360 περίπου 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

 

 

 

 


