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ΣΑΦΑΡΙ  ΤΑΝΖΑΝΙΑ & ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ 
Λίμνη Μανυάρα, Σερεγκέτι, Κρατήρας 

ΝγκόροΝγκόρο – Πάρκο Ταρανγκίρε, Ζανζιβάρη 
 

 

9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ α π ό  2 7 5 0 €  
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ’19 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ’20 
(Καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων) 

 

 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΦΡΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ/ΓΑΜΗΛΙΑ 

ΣΤΥΛ: ΦΥΣΗ/ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ/ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
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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 συνήθειες 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. 

Η Ζανζιβάρη βρίσκεται απέναντι από τις ακτές της Τανζανίας και είναι ένα αρχιπέλαγος, το οποίο 

αποτελείται από τα νησιά Ζανζιβάρη, Πέμπα, Μάφια και άλλα μικρά νησάκια… Χαρακτηρίζεται από 

«δαντελωτούς» κοραλλιογενείς σκοπέλους και μαγευτικές απέραντες παραλίες, γεμάτες φοίνικες, 

κανέλα και μοσχοκάρυδο! Στον παραλιακό δρόμο της πρωτεύουσας, Στόουν Τάουν ξεχωρίζει το 

Κάστρο που έχτισαν Πορτογάλοι θαλασσοπόροι το 1700, καθώς και το παλάτι του Σουλτάνου 

Μπάργκας, τυπικό δείγμα αραβικής αρχιτεκτονικής. Παρθένος τροπικός προορισμός με 

χαρακτηριστικό τα τυρκουάζ νερά του Ινδικού ωκεανού αλλά και την πόλη της Ζανζιβάρης με αλώβητο 

ιστορικό χαρακτήρα από τον καιρό των σουλτάνων του Ομάν. Περάστε λοιπόν μοναδικές διακοπές 

στον «καλά κρυμμένο Παράδεισο»! 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
Ημέρες 1η-2η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Αρούσα – Λίμνη Μανυάρα 
Αναχώρηση από Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επόμενη στην Αρούσα. 
Συνάντηση με τους αντιπροσώπους μας. Ξεκούραση και μεσημεριανό και στη συνέχεια άφιξη 
στο εθνικό πάρκο Λίμνη Μανυάρα με ενδιάμεσο απογευματινό σαφάρι. Άφιξη στο λοτζ, 
τακτοποίηση και δείπνο. 
 
Ημέρα 3η: Λίμνη Μανυάρα - Πάρκο Σερεγκέτι 
Μετά από ένα πλούσιο πρωινό ξεκινάμε για το μεγάλο πάρκο Σερεγκέτι με την πλούσια άγρια 
ζωή των 2.000.000 ζώων, όπως γαζέλες, ζέβρες, λιοντάρια και θα φτάσουμε πάνω στην ώρα 
για το μεσημεριανό. Τακτοποίηση στο λοτζ και απογευματινό σαφάρι. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 

 
 
Ημέρα 4η: Πάρκο Σερεγκέτι - ΝγκόροΝγκόρο 
Νωρίς το πρωί σαφάρι για να παρατηρήσουμε τα ζώα και τα πουλιά που βγαίνουν τα χαράματα 
για να φάνε. Επιστροφή για πρωινό και στη συνέχεια ξεκινάμε για τον φημισμένο κρατήρα 
ΝγκόροΝγκόρο. Θα απολαύσουμε την παρουσίαση του φαραγγιού από τοπικό ξεναγό. 
Συνεχίζουμε για τον κρατήρα με συχνές στάσεις για να θαυμάσουμε την φοβερή θέα. Φτάνουμε 
στο κατάλυμα για μεσημεριανό και τακτοποίηση. Νωρίς το απόγευμα θα μπούμε μέσα στον 
κρατήρα σε βάθος 600 μέτρων. Ο κρατήρας καλύπτει 260 τ.χλμ. και είναι το σπίτι 30.000 
μόνιμων ειδών από άγρια ζώα ενώ είναι ένα ακόμη μέρος στην Αφρική που έχουμε μεγάλη 
πιθανότητα να παρατηρήσουμε τα «big five» (λιοντάρι, λεοπάρδαλη, βούβαλο, ρινόκερο και 
ελέφαντα) στα σαφάρι που κάνουμε. Το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει υπερβολικά και είναι μια 
από τις πιο όμορφες εμπειρίες να καθίσουμε όλοι γύρω από μια μεγάλη φωτιά με τα ποτά μας 
συζητώντας τις εμπειρίες από το ημερήσιο σαφάρι που είχαμε. Θα παρατηρήσουμε επίσης 
τους Μασάι να βόσκουν τα βοοειδή τους στον πάτο του κρατήρα και δεν είναι καθόλου 
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ασυνήθιστο δίπλα στην βοσκή, λιοντάρια να κυνηγούν βουβάλια. Επιστρέφουμε στο κατάλυμα 
για ξεκούραση και απόλαυση ακόμη μια φορά της φοβερής θέας του κρατήρα. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
 
Ημέρα 5η: Πάρκο Ταρανγκίρε 
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το επόμενο πάρκο, το Ταρανγκίρε, με άφιξη στο κατάλυμά 
μας για μεσημεριανό και τακτοποίηση. Το μεσημέρι σαφάρι για να δούμε και άλλα άγρια ζώα 
με χαρακτηριστικό τα λιοντάρια να σκαρφαλώνουν και να ξεκουράζονται στα μοναδικά δέντρα 
των αδανσωνιών. Επιστροφή για δείπνο και ξεκούραση. 
 

 
 
Ημέρες 6η - 8η ημέρα: Ταρανγκίρε - Αρούσα - Ζανζιβάρη 
Νωρίς το πρωί σαφάρι πριν το πρωινό μας και στη συνέχεια αναχώρηση για Αρούσα για την 
πτήση μας στην Ζανζιβάρη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, συνάντηση και ξεκούραση στον ήλιο και στις 
όμορφες τροπικές θάλασσες του νησιού. Προαιρετικά συστήνουμε μια εκδρομή στην 
πρωτεύουσα του νησιού με την ενδιαφέρουσα πολιτιστική κληρονομιά. Αξίζει να περπατήσετε 
μέσα στα στενά δρομάκια της πόλης. 
 
Ημέρα 9η: Ζανζιβάρη – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Νταρ Ελ σαλαμ ή Αρούσα για το ταξίδι της επιστροφής. 
Ανάλογα με τις ημερομηνίες μπορεί να χρειαστεί και μία διανυκτέρευση στο Ναϊρόμπι. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΤΙΜΕΣ Κατ’ άτομο σε δίκλινο 
01/12/19 – 31/12/20 

 
 
 

Ελάχιστη συμμετοχή για 2 άτομα  
 

Τιμή από:  

Ξενοδοχεία 4* 
 

2.750 

 
** Ισχύουν επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ** 

 
 

Το COSMORAMA σας προσφέρει:  

 
 Αεροπορικά εισιτήρια με την Turkish Airlines μέσω Κων/πολης και Νταρ Ελ Σαλάμ για 

Αρούσα και στη συνέχεια με την Precision Airways για Ζανζιβάρη 

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε λοτζ 4* στην Τανζανία 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* στην Ζανζιβάρη 

 Πλήρη διατροφή στο σαφάρι 

 Ημιδιατροφή καθημερινά στην Ζανζιβάρη 

 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 

 Εκδρομές και ξεναγήσεις, σαφάρι, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 

 Υπηρεσίες τοπικών αγγλόφωνων ξεναγών και οδηγών για τα σαφάρι 

 Εισόδους και φόρους στα Πάρκα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

× Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 365 € από Αθήνα και 385 € από Θεσσαλονίκη 

× Βίζα Τανζανίας 45 USD πληρωτέα κατά την άφιξη 

× Τοπικοί φόροι για την Ζανζιβάρη, 1,5 USD την ημέρα το άτομο, πληρωτέο από τον πελάτη 

κατευθείαν στο ξενοδοχείο 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

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

 
 
 Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα. 

 Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300Κb) του διαβατηρίου σας, που 

θα αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αναχώρηση 

του ταξιδιού. 

 Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 

jpg μεγέθους 10Kb-1Mb) διαστάσεων 350 pxls Χ 350 pxls, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες 

πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. 

 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 

 Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά 

τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στον συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 

αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. 

 Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα κοστολόγια. 

 Απαιτείται εμβόλιο κίτρινου πυρετού, εάν έχει προηγηθεί ταξίδι σε ενδημική περιοχή τον 

τελευταίο χρόνο. 

 Συνιστώνται φάρμακα ελονοσίας. 

 

 
 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 
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 Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA… 
 …γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!   
 

 

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή του 

ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος για 

επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα ταξίδια μας δεν 

έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για την τελική αξία του 

ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας και σεβασμού προς τον 

πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα 

και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια 

καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη 

σωστή τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το 

τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις 

στα Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του 

ταξιδιού σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους 

συμβούλους ταξιδιών μας. 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η 

πιο πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε 

ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι 

που κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 
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 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 

το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα 

των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις 

προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να 

ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το COSMORAMA προσφέρει στους ταξιδιώτες του 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας από Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό 

χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


