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TANZANIA - ZANZIBAR: Wielka migracja zwierząt na 
Równinach Ndutu - wyprawa 
 
Trasa: Kilimandżaro – Manyara – Serengeti (Równiny Ndutu) – 
Ngorongoro – Tarangire – Arusha – Zanzibar 
 

 

 
Wyprawa odkrywa kolejny aspekt wielkiej migracji kopytnych. Wędrówka wielomilionowych stad zaczyna 
się w lutym, na bezkresnych równinach Serengeti i w rejonie krateru Ngorongoro, gdzie dochodzi do 
narodzin setek tysięcy cieląt. W scenerii czyhających zewsząd niebezpieczeństw, młode antylopy 
wykazują doskonałe przystosowanie – uczą się chodzić już w kilka minut po urodzeniu. Widok ogromnych 
stad na równinach Ndutu na każdym robi ogromne wrażenie, a sceny, z jednej strony narodzin cieląt, z 
drugiej polowania głodnych drapieżników, doskonale obrazują bezlitosne prawa przyrody i ciągłą walkę o 
przetrwanie, która rozgrywa się tutaj od wieków.   
 
Największe atrakcje:  

 Manyara – raj dla hipopotamów, najbardziej urokliwe spośród afrykańskich jezior 

 Bezkresne Równiny Serengeti – królestwo dzikich zwierząt 

 Wielka migracja – sceneria narodzin cieląt na Równinach Ndutu 

 Safari i obserwacje dzikich zwierząt: słoni, żyraf, antylop, zebr, lwów i gepardów 

 Malownicza panorama krateru Ngorongoro 

 Masajowie i wąwóz Olduvai, gdzie znaleziono najstarsze ślady praczłowieka 

 Wypoczynek na barwnej, egzotycznej wyspie - Zanzibar 
 

 Termin:     Cena:     
 03.02 – 13.02.2018r.   5635 zł + 3130 USD 
 26.05 – 05.06.2018r.   5635 zł + 3130 USD     
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa - Kilimandżaro (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Kilimandżaro. 
 
Dzień 2 Manyara (-/L/K) 
Przylot do Kilimandżaro, przejazd do Parku Narodowego Manyara. Jest to niewielki park, usytuowany 
wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Manyara, pomiędzy jeziorem a zboczami Rowu Afrykańskiego – 
jedynej struktury geologicznej kuli ziemskiej, tak wyraźnie zaznaczonej na jej powierzchni. Struktura ta 
rozciąga się na przestrzeni ponad 6000 km: od południowej Turcji, aż po rzekę Zambezi - na południu 
wschodniej części Afryki. Popołudniowe safari na obszarze Parku Narodowego Jeziora Manyara. Nocleg 
w P.N. Manyara. 
 
Dzień 3 Serengeti (Ndutu) (S/L/K) 
Przejazd do Parku Narodowego Serengeti, w rejon Ndutu, gdzie koncentruje się w tym czasie wielka 
migracja wielomilionowych stad kopytnych. Park Narodowy Serengeti (UNESCO) należy do największych 
i najbardziej znanych obszarów chronionych na świecie. Jego powierzchnia wynosi 14 763 km 
kwadratowe. Popołudniowe safari na Równinach Ndutu, płaskich terenach porośniętych trawiastą 
sawanną, z pojedynczymi, skalistymi wzgórzami i kępami drzew akacjowych. Z pewnością nie zabraknie 
okazji do obserwacji ogromnych stad antylop gnu, gazeli Thomsona, zebr i bawołów. W parku żyją 
również żyrafy, słonie, nosorożce oraz drapieżniki, jak krokodyle, lwy, lamparty, gepardy, hieny, likaony, 
szakale. Nocleg w rejonie Ndutu. 
 
 
Dzień 4 Serengeti (S/L/K) 
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O świcie (dla chętnych – fakultatywnie) możliwość lotu balonem. Popołudniowe safari na obszarach Parku 
Narodowego Serengeti.  Nocleg w rejonie Ndutu . 
 
Dzień 5 Ngorongoro (S/L/K) 
Wyjazd do Rezerwatu Ngorongoro. Po drodze zrobimy krótkie postoje w kilku punktach widokowych, skąd 
będzie można podziwiać panoramę krateru. Ngorongoro to ogromny krater, w którym, w sposób naturalny, 
niczym na dawnych obrazach świata przedbiblijnego, żyją tysiące zwierząt niemal wszystkich gatunków 
zamieszkujących Afrykę Wschodnią. Obszar Chroniony Ngorongoro, utworzony wokół krateru, obejmuje 
ziemie zamieszkane przez Masajów, nieco odmiennych od tych z Masai Mara, wąwóz Olduvai, gdzie 
znaleziono najstarsze ślady praczłowieka, a także szereg malowniczych wulkanów przekraczających 3000 
m wysokości. Ngorongoro zyskał sławę już na początku XX wieku. Z racji faktu przynależności ówczesnej 
Tanganiki do Niemiec – przyjeżdżali tu głównie badacze i osadnicy z tego właśnie kraju. Na dnie krateru 
została nawet założona niemiecka farma, a jej ślady można zobaczyć do dziś. Safari na obszarze 
rezerwatu (sceneria narodzin cieląt kopytnych). Nocleg w  Ngorongoro. 
 
Dzień 6 Tarangire (S/L/K) 
Przejazd do Parku Tarangire położonego w północnej części Tanzanii, utworzonego w 1970 roku, na 
powierzchnii 2 600 km kwadratowych. Nazwa parku pochodzi od rzeki Tarangire, która przez niego 
przepływa. Popołudniowe safari w parku. Nocleg w Tarangire. 
 
Dzień 7 Tarangire – Arusha (S/L/K) 
O świcie udamy się na safari w Parku Tarangire. Na terenie parku występują licznie różne gatunki dzikich 
zwierząt – m.in.: lwy, pantery, słonie, bawoły, zeby i impale. Z pewnością nie zabraknie okazji do zrobienia 
rewelacyjnych zdjęć. Następnie przejazd do Arusha i popołudniowy spacer po mieście. Nocleg w Arusha. 
 
Dzień 8 Zanzibar (S/ALL) 
Przelot na Zanzibar. Transfer do hotelu położonego pośród palm, przy wspaniałej, piaszczystej plaży. 
Relaks na plaży oraz korzystanie z bogatej infrastruktury hotelowej. Nocleg na Zanzibarze. 
 
Dzień 9 - 10 Zanzibar (ALL) 
Pobyt i wypoczynek na Zanzibarze. Barwne dzieje tej tropikalnej, koralowej wyspy, przypominają "Baśnie 
tysiaca i jednej nocy". Niegdyś wabiła odkrywców, handlarzy i poszukiwaczy przygód... Bywali tu w 
różnych okresach dziejów Asyryjczycy, Egipcjanie, Hindusi i Persowie, Portugalczycy, Arabowie, 
Holendrzy i Anglicy. Niemal wszyscy pozostawili na wyspie, zachowane do dziś, ślady swojej bytności. 
Noclegi na Zanzibarze. 
 
Dzień 11 Zanzibar – Warszawa (-/-/-) 
W nocy transfer na lotnisko i przelot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie: Warszawa/Kilimandżaro, Zanzibar/Warszawa, 

 1 przelot lokalny w Tanzanii: Arusha/Zanzibar, 

 noclegi w hotelach i lodge odpowiadających standardowi 3*/4* wg lokalnej kategorii (dopłata do 
pokoju 1-os.: 720 USD), 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja, ALL-all inclusive), 

 pobyt w formule all inclusive w hotelu na Zanzibarze, 

 transfery i przejazdy podczas safari pojazdem terenowym, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 bilety wstępu do zwiedzanych parków, 

 usługi lokalnych przewodników/kierowców podczas safari,  

 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel 

 opłaty wjazdowe do Tanzanii  oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31, (bez opcji dodatkowego ubezpieczenia od chorób tropikalnych).       

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, wizy wjazdowej do Tanzanii oraz 

http://www.lachmanski.pl/


www.lachmanski.pl                                                                                              ŁACHMAŃSKI TRAVEL 

opłaty wylotowej z Zanzibaru (70 USD), obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 
zł/os.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 12 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu, 
wizy wjazdowej i opłat wylotowych.  
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