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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Το έδαφος της Τανζανίας έχει διατηρήσει και αποκαλύψει μέχρι σήμερα τα καλύτερα και
πλουσιότερα ίχνη των πρώτων ανθρωπόμορφων όντων περίπου 2 εκατ. χρόνια πριν. Σήμερα,
στη χώρα που δεσπόζει ο επιβλητικός κώνος του Κιλιμάντζαρου (5.895 μ.) με τις
χιονοσκέπαστες κορφές, ζουν πάνω από 120 φυλές, οι οποίες διατηρούν ανέπαφες τις
συνήθειές τους και ζουν ασκώντας τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο,
όμως, θέλγητρο του ταξιδιού είναι η Ζανζιβάρη με τις παραλίες της, τα γραφικά ψαροχώρια, τα
παλιά αραβικά κτίρια της πόλης και τις καταπράσινες εξοχές με φυτείες από φοινικόδεντρα και
γαρίφαλα. Ένα ταξίδι γεμάτο από μυρωδιές και ψιθύρους.
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…εσείς το ξέρατε;
Ζανζιβάρη

Η Ζανζιβάρη αποτέλεσε σημαντικό σταθμό του εμπορίου ανάμεσα στην Αφρική, στην Αραβία,
στην Περσία και στην Ινδία, για περισσότερα από 2.000 χρόνια. Δούλοι, ελεφαντόδοντο και
μπαχαρικά ήταν τα βασικότερα διακινούμενα αγαθά. Τον 10ο αιώνα Πέρσες από την επαρχία
Σιράζ ίδρυσαν εμπορική αποικία και τον 15ο αιώνα, μετά τον περίπλου της Αφρικής από τον
Βάσκο ντα Γκάμα, η θαλασσοκράτειρα Πορτογαλία δημιούργησε στο νησί μόνιμη ναυτική βάση.
Στα τέλη του 17ου αιώνα ο σουλτάνος του Ομάν έδιωξε τους Πορτογάλους και προσάρτησε το
νησί στο κράτος του. Μάλιστα, μετέφερε εδώ την πρωτεύουσά του, εγκαινιάζοντας την πρώτη
περίοδο ακμής της Στόουν Τάουν.
Τον 19ο αιώνα έφτασαν στη Ζανζιβάρη οι Άγγλοι αποικιοκράτες: από εδώ οργάνωσαν τις
αποστολές τους στην ηπειρωτική Αφρική οι εξερευνητές Λίβινγκστον και Σπικ. Η νησιωτική
χώρα παρέμεινε προτεκτοράτο της Βρετανίας ως τον Δεκέμβριο του 1964. Ακολούθησε μια
αιματηρή επανάσταση, η οποία εκθρόνισε τον σουλτάνο και εξεδίωξε τους περισσότερους
κατοίκους αραβικής, περσικής και ινδικής καταγωγής. Την ίδια χρονιά η Ζανζιβάρη ενώθηκε με
το απέναντι απελευθερωμένο προτεκτοράτο της Ταγκανίκας για να αποτελέσουν μαζί την
Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας.
…και κάτι ακόμα: Ο Φρέντι Μέρκιουρι (Farrokh Bulsara) κύριος τραγουδιστής του ροκ
συγκροτήματος Queen, γεννήθηκε στη Στόουν Τάουν της Ζανζιβάρης!
Πινακοθήκη
(http://www.tovima.gr /Ξεπαπαδάκος Γιώργος)
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Ζανζιβάρη
Αναχώρηση για το μεγαλύτερο θέρετρο της Τανζανίας στον ινδικό ωκεανό, το νησί της
Ζανζιβάρης, μέσω Ντόχα. Άφιξη αργά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ζανζιβάρης και άμεση
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, στην πρωτεύουσα του νησιού, το μοναδικό Στόουν Τάουν
(Πέτρινη Πόλη). Παραλαβή των δωματίων. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση, διανυκτέρευση.
Ημέρα 2η: Ζανζιβάρη
Το Στόουν Τάουν είναι η παλιά πόλη του νησιού και είναι το Πολιτιστικό κέντρο του και
επιλεγμένο σαν Παγκόσμια Πολιτιστική κληρονομιά από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Πρωινή ξενάγηση
στην πόλη με το ιδιαίτερα μυστηριακό ύφος και τα απομεινάρια της αραβικής επιρροής. Παλιά
σπίτια, στενά σοκάκια και αγορές που μοσχοβολούν μπαχάρια, είναι μερικά από τα αξιοθέατα
που θα θαυμάσουμε. Αν δεν χορτάσετε από την ξενάγησή μας, μπορείτε να κάνετε τις
προσωπικές επισκέψεις που σας ενδιαφέρουν, το ελεύθερο απόγευμά σας.
Ημέρα 3η: Ζανζιβάρη
Σήμερα θα πραγματοποιήσουμε μια ωραία εκδρομή στο Prison Island. Το νησί ήταν ακατοίκητο
έως το 1860, όταν ο πρώτος σουλτάνος της Ζανζιβάρης το δώρισε σε δύο Άραβες οι οποίοι το
χρησιμοποίησαν για να στεγάζουν/φυλακίζουν σκλάβους πριν τους στείλουν στο εξωτερικό ή
τους πουλήσουν στην Αγορά Σκλάβων της Stone Town. Στη συνέχεια άλλαξε ιδιοκτησία και
χρησιμοποιήθηκε ως νησί καραντίνας για όσους είχαν προσβληθεί από τον κίτρινο πυρετό.
Σήμερα το νησί είναι τουριστικός προορισμός και διαθέτει εκπληκτική παραλία και ένα μέρος
στο οποίο ζουν προστατευμένες οι γιγάντιες χελώνες Aldabra τις οποίες αρχικά δώρισε στον
κυβερνήτη της Ζανζιβάρης ο κυβερνήτης των Σεϋχελλών. Απόγευμα ελεύθερο.
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Ημέρα 4η: Ζανζιβάρη
Δροσιστείτε σε κάποια από τις τροπικές παραλίες του νησιού που πλαισιώνουν την πόλη με
την ψιλή λευκόχρυση άμμο και τα σμαραγδένια νερά με τους κοραλλιογενείς σχηματισμούς,
χαλαρώνοντας στους ήχους των αφρικανικών ρυθμών.
Ημέρα 5η: Ζανζιβάρη - Αρούσα - Λίμνη Μανυάρα
Αμέσως μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη γραφική Αρούσα.
Αναχώρηση για το πρώτο Πάρκο του σαφάρι στο ταξίδι μας, τη λίμνη Μανυάρα που
συγκεντρώνει έναν μεγάλο αριθμό από σπάνια πτηνά κι ερπετά. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε
για την πρώτη γνωριμία μας με τα άγρια ζώα!
Ημέρα 6η: Λίμνη Μανυάρα - Σερενγκέτι
Η σημερινή διαδρομή θα μας φέρει στο πιο γνωστό πάρκο της Τανζανίας, το Σερενγκέτι. Αν και
λιγότερο δραματικό από το επόμενο, συγκεντρώνει πλήθος από άγρια ζώα. Διάφορες φυλές που
λες και ο χρόνος γι’ αυτούς σταμάτησε σε προηγούμενους αιώνες, ζουν σε λασπόσπιτα στην
ευρύτερη περιοχή και προσφέρουν ανεπανάληπτες συγκινήσεις. Στόχος μας είναι να δούμε τα
λεγόμενα 5 «μεγάλα»: λιοντάρι, λεοπάρδαλη, ρινόκερο, ελέφαντα και αγριοβούβαλο. Οι
πιθανότητες να τα δούμε όλα σε ένα ταξίδι, είναι μικρές, αν αναλογιστούμε ότι άνθρωποι που το
έχουν αποτολμήσει πολλές φορές δεν το κατάφεραν. Ωστόσο αν υπάρχει μία πιθανότητα, αυτή ζει
μόνο στο Σερενγκέτι κι εμείς δεν θα την αφήσουμε να πάει χαμένη! Διανυκτέρευση στο πάρκο.
Ημέρα 7η: Σερενγκέτι
Το πάρκο καλύπτει 14.750 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει πεδιάδες και σαβάνες
παρόχθιου δάσους και δασωδών εκτάσεων. Βρίσκεται στη βορειοδυτική Τανζανία και το βόρειο
άκρο του φτάνει στα σύνορα με την Κένυα. Άλλη μια μέρα για να χαρούμε το ολοήμερο σαφάρι
και να θαυμάσουμε την άγρια ζωή.
Ημέρα 8η: Σερενγκέτι - Νγκόρο Νγκόρο
Μετά το πρωινό μας συνεχίζουμε για το Εθνικό Πάρκο του Νγκόρο Νγκόρο. Στη διαδρομή μας
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε χωριό με τις ξακουστές φυλές των Μασάι και το
Ολντουβάι, το λεγόμενο «λίκνο της ανθρωπότητας», αφού εδώ ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα
απολιθώματα ηλικίας 2,5 εκατ. ετών. Άφιξη στο Νγκόρο Νγκόρο και τακτοποίηση στο λοτζ μας.
Η πανίδα του Ngorongoro έχει το μοναδικό προνόμιο να φιλοξενεί ταυτόχρονα τα τέσσερα
μεγαλύτερα χορτοφάγα του πλανήτη: ελέφαντες, ιπποπόταμους, βουβάλια και ρινόκερους. Στα
λιβάδια του αναπαράγονται σε μεγάλους αριθμούς γκνου, ζέβρες, γαζέλες και αντιλόπες,
ικανοποιώντας τις ορέξεις των λιονταριών και των άλλων αίλουρων. Αγέλες από ύαινες,
μπαμπουίνοι, στρουθοκάμηλοι και αμέτρητα πουλιά όλων των χρωμάτων ζουν εκεί. Ο
τεράστιος ηφαιστειακός κρατήρας τής πλέον αρχέγονης χώρας της Ανατολικής Αφρικής είναι
το σημείο στο οποίο μεταναστεύουν εκατοντάδες χιλιάδες ζώων για να βρουν τροφή. Πλήθος
από αιλουροειδή ερπετά και πτηνά μας χαρίζουν αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια του
απογευματινού μας σαφάρι, ενώ το δραματικό τοπίο συμπληρώνει το σκηνικό.
Ημέρα 9η: Νγκόρο Νγκόρο - Κιλιμάντζαρο - Αθήνα
Λίγες ώρες ελεύθερες και στη συνέχεια αφήνοντας πίσω μας τη σαβάνα κατευθυνόμαστε προς
το αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο, απ’ όπου θα πετάξουμε για την Ελλάδα μέσω Ντόχα.
Διανυκτέρευση στο αεροδρόμιο.
Ημέρα 10η: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
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ΠΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1η μέρα
9η μέρα

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΦΙΞΗΣ

Αθήνα – Αντίς Αμπέμπα

02:15

07:05

Αντίς Αμπέμπα – Ζανζιβάρη

10:20

13:00

Κιλιμάντζαρο – Αντίς Αμπέμπα

17:25

20:05

Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα

23:00

03:00*

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα

ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι

Διατροφή

Αναχ/σεις

Διαμ/νή

2κλινο

1κλινο

Φόροι
Είσοδοι

Πανόραμα Τανζανίας Ζανζιβάρη

HΒ (στο
σαφάρι)
ΒΒ στη
Ζανζιβάρη

8, 22/1,
19/2, 19/3

4* λοτζ &
ξενοδοχ.
Στη
Ζανζιβάρη

3.290

+890

+980

10 ημέρες

Το

Filippis Tours σας προσφέρει:



Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση)



Διαμονή σε λοτζ 4* και ξενοδοχεία στην Ζανζιβάρη



Πλήρη διατροφή στο σαφάρι και πρωινό στην Ζανζιβάρη



Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα



Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία)



Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.



Αρχηγό/συνοδό



Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

×

Αχθοφορικά

×

Φιλοδωρήματα

×

Βίζα εισόδου: 50 USD πληρωτέα επί τόπου

×

Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ



Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη
χώρα.
Απαιτείται εμβόλιο κίτρινου πυρετού, εάν έχει προηγηθεί ταξίδι σε ενδημική περιοχή τον
τελευταίο χρόνο.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για μας
γενικούς όρους μας οποίους θα βρείτε στο site μας καθώς και στα έντυπά μας και να έχετε
υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.
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