Σίνα 14 και Ακαδημίας, 106 72 Αθήνα, τηλ.: (+30) 210 3642707 fax: (+30) 210 3648252
Αγ. Σοφίας 15, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ.: (+30) 2310 230555 fax: (+30) 2310 230556
Ε-mail: info@cosmorama.gr Website: www.cosmorama-travel.gr | ΜΗ.Τ.Ε.: 0206 Ε 60000615600

Χριστούγεννα στη

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
ΝΤΑΡ ΕΣ ΣΑΛΑΜ
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ
11 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
24/1 2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΦΡΙΚΗ/ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ
ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ένα πλούσιο μοναδικό ταξίδι στις Ακτές του Ινδικού και στις ατέλειωτες σαβάνες της Ανατολικής
Αφρικής! Η Εξωτική Ζανζιβάρη ανταποκρίνεται επάξια στον χαρακτηρισμό «παράδεισος του
Ινδικού». Υπέροχη βλάστηση με ποικιλία εξωτικών φυτών και λουλουδιών. Χαρακτηριστική
αρχιτεκτονική με κομψοτεχνήματα αραβικής αρχιτεκτονικής, αμμουδερές παραλίες και πολύ
τοπικό χρώμα! Μέσα από τις πλούσιες ξεναγήσεις μας θα γνωρίσετε έναν άλλο κόσμο τόσο
ξεχωριστό και φιλόξενο που θα σας συντροφεύει με ταξιδιωτικές αναμνήσεις για μια ζωή! Και
στην απέναντι ακτή το κοσμοπολίτικο Νταρ Ες Σαλαμ μια πόλη που σφύζει από ζωή και
ζωντάνια και αξίζει σίγουρα να την περπατήσετε. Όταν όμως μιλάμε για Τανζανία το μυαλό μας
πάει στον επιβλητικό Κιλιμαντζάρο, σε ένα οικοσύστημα τόσο ξεχωριστό σε πλήρη αρμονία όχι
μόνο με τη φύση αλλά και με τις φυλές των ανθρώπων που ζουν με τον δικό του παραδοσιακό
τρόπο. Σε αυτό το ταξίδι το φωτογραφικό σαφάρι θα είναι απλώς η αφορμή για μία κατάδυση
στην αρχέγονη Αφρική. Μην το χάσετε!
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…εσείς το ξέρατε;
Σερενγκέτι
Το οικοσύστημα που τροφοδοτείται από
μαζικούς πνιγμούς

Ακόμα και για την άγρια ζωή, ουδέν κακό αμιγές καλού: τα θύματα των μεγαλύτερων μαζικών
πνιγμών στη φύση τροφοδοτούν με θρεπτικά συστατικά το περίφημο οικοσύστημα του
Σερενγκέτι, ένα φυσικό θαύμα μοιρασμένο ανάμεσα στην Τανζανία και την Κένυα.
Κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια αντιλόπες γκνου διασχίζουν το ποτάμι Μάρα της Κένυας
στη μετανάστευσή τους, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση χερσαίων ζώων
στον πλανήτη. Κατά μέσο όρο, 6.250 γκνου πνίγονται, πέφτουν θύματα των κροκοδείλων ή
ποδοπατούνται μέσα στα νερά. Είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος μαζικός πνιγμός στη Γη,
επιβεβαιώνει μελέτη στην αμερικανική επιθεώρηση PNAS.
Οι 1.100 τόνοι βιομάζας που πέφτουν κάθε χρόνο στο ποτάμι υπό τη μορφή νεκρών ζώων
αντιστοιχούν στη μάζα 10 γαλάζιων φαλαινών, λέει Ντέβιντ Ποστ του Πανεπιστημίου Γιέιλ,
επικεφαλής της αποστολής. Με την αποσύνθεσή τους απελευθερώνουν 107 τόνους άνθρακα,
13 τόνους φωσφόρου και 25 τόνους αζώτου.
Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι τα θρεπτικά συστατικά που απελευθερώνονται από τα
χιλιάδες κουφάρια αντιστοιχούν στο 50% της τροφής που συντηρεί πληθυσμούς ψαριών στο
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Μάρα. Κροκόδειλοι και γύπες απολαμβάνουν το ατελείωτο τσιμπούσι για ολόκληρες
εβδομάδες, ενώ οι μύγες που πολλαπλασιάζονται στο σάπιο κρέας των γκνου συντηρούν
ασπόνδυλά και θηλαστικά.
Τα οστά των πνιγμένων ζώων χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να αποσυντεθούν,
απελευθερώνουν όμως αργά αλλά σταθερά τον φώσφορο που χρειάζονται για τον
πολλαπλασιασμό τους τα φύκη, τα οποία με τη σειρά τους συντηρούν έντομα και ψάρια.
Πτωματοφάγα ζώα που καταναλώνουν τα ψοφίμια μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά και στο
χερσαίο οικοσύστημα μέσω της κοπριάς τους.
Εντυπωσιασμένοι από την κλίμακα του ετήσιου φαινομένου, οι ερευνητές εκτιμούν ότι
αντίστοιχοι μαζικοί πνιγμοί πρέπει να συντηρούσαν κάποτε τα οικοσυστήματα και άλλων
ποταμών, μέχρι που η ανθρώπινη παρέμβαση άλλαξε το τοπίο.
Η Βόρειος Αμερική, για παράδειγμα, φιλοξενούσε κάποτε 60 εκατομμύρια βίσονες που
μετακινούνταν ελεύθεροι και δεν μπορεί παρά να εμπλούτιζαν τα υδάτινα οικοσυστήματα.
Σήμερα απομένουν μόνο μισό εκατομμύριο βίσονες, οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι σε
περίφρακτους χώρους.
Στο σχετικά παρθένο Σερενγκέτι, όμως, οι μαζικοί θάνατοι συνεχίζουν να προσφέρουν ζωή.
(Πηγή: www.in.gr)
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ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
ΝΤΑΡ ΕΣ ΣΑΛΑΜ
ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα - Ζανζιβάρη
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το νησί της Ζανζιβάρης το μεγαλύτερο θέρετρο της
Τανζανίας στον Ινδικό ωκεανό. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Ζανζιβάρης και άμεση μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας.
Ημέρα 2η: Ζανζιβάρη
Η μέρα είναι στη διάθεσή σας για να χαρείτε την εξωτική ατμόσφαιρα του νησιού και να
ξεκουραστείτε από το ολονύκτιο ταξίδι. 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 3η: Ζανζιβάρη (ξενάγηση στη Stone Town)
Πρωινή ξενάγηση στην πρωτεύουσα του νησιού, τη μοναδική Στόουν Τάουν (Πέτρινη Πόλη). Η
Στόουν Τάουν είναι η παλιά πόλη του νησιού και το Πολιτιστικό κέντρο του. Ανήκει στη λίστα
των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και έχει ένα ιδιαίτερα
μυστηριακό ύφος λόγω της αραβικής επιρροής που έχει δεχθεί. Παλιά σπίτια, στενά σοκάκια
και αγορές που μοσχοβολούν μπαχάρια, είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε.
Το απόγευμα είναι στη διάθεσή σας για να ανακαλύψετε τα κρυμμένα μυστικά της με τον δικό
σας τρόπο.
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Οι υπέροχες σκαλιστές ξύλινες πόρτες της Stone Town

Ημέρα 4η: Ζανζιβάρη (εκδρομή στο Prison Island)
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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Το νησί Changuu (Prison Island)
Ημέρα 5η: Ζανζιβάρη – Νταρ Ες Σαλάμ
Θα ήταν ανήκουστο να πηγαίνεις σε μια χώρα και να μην επισκέπτεσαι την πρωτεύουσα! Και
μάλιστα το Νταρ Ες Σαλάμ που δεν είναι μια τυχαία πόλη. Εδώ βρίσκονται οι πρεσβείες, το
προεδρικό μέγαρο και η Βουλή που δεν φαίνεται να βιάζονται να μετακομίσουν στην μικρή
Ντοντόμα που σχεδιάζεται σαν μελλοντικό διοικητικό κέντρο της Τανζανίας. Στην απογευματινή
ξενάγηση θα εξερευνήσουμε την απίστευτη ψαραγορά Κουβουκόνι με πλούσια αλιεύματα από
τον Ινδικό και την τεράστια αγορά χειροτεχνίας Μβένγκε όπου μπορείτε να βρείτε από
ελεφαντόδοντο μέχρι αφρικανικές μάσκες των φυλών της Ανατολικής Αφρικής. Θα συνεχίσουμε
την εξερεύνηση σε φανερές και κρυφές γωνιές της πόλης και δεν θα παραλείψουμε να
περπατήσουμε κατά μήκος της προκυμαίας που τη στολίζουν δεκάδες φοίνικες.

Νταρ Ες Σαλάμ

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ ΝΤΑΡ ΕΣ ΣΑΛΑΜ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ - 11 ημ.
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Ημέρα 6η: Νταρ Ες Σαλάμ - Νγκόρο Νγκόρο
Σήμερα πετάμε για το αεροδρόμιο του Κιλιμαντζάρο και συνεχίζουμε οδικώς για το Εθνικό
Πάρκο του Νγκόρο Νγκόρο. Στη διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το
χωριό με τις ξακουστές φυλές των Μασάι καθώς 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.

Ολντουβάι, το «λίκνο της ανθρωπότητας»
Ημέρα 7η: Νγκόρο Νγκόρο
Ολοήμερο σαφάρι στο εσωτερικό του τεράστιου κρατήρα που συναθροίζονται χιλιάδες ζώα. Η
πανίδα του Ngorongoro έχει το μοναδικό προνόμιο να φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα
χορτοφάγα του πλανήτη: ιπποπόταμους, βουβάλια ρινόκερους και καμηλοπαρδάλεις. 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 της 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 ολοήμερου σαφάρι, ενώ το
δραματικό τοπίο συμπληρώνει το σκηνικό.
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Ημέρα 8η: Νγκόρο Νγκόρο - Σερενγκέτι
Η σημερινή διαδρομή θα μας φέρει στο πιο γνωστό πάρκο της Τανζανίας, το Σερενγκέτι. Αν και
λιγότερο δραματικό από το προηγούμενο, συγκεντρώνει μεγαλύτερο 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.

Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι

Χωριά καθοδόν προς το πάρκο
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Ημέρα 9η: 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. Στόχος μας είναι να δούμε τα λεγόμενα 5 «μεγάλα»:
λιοντάρι, λεοπάρδαλη, ρινόκερο, ελέφαντα και νεροβούβαλο. 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 10η: Σερενγκέτι- Αρούσα
Πριν το μεσημέρι αναχωρούμε για την Αρούσα. Πόλη σημαντική και πρωτεύουσα της ομώνυμης
επαρχίας φιλοξένησε στις αρχές του αιώνα μεγάλες οικογένειες Ελλήνων επιχειρηματιών. Εμείς θα
επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που φιλοξενεί εκθέματα σχετικά με τον πρώτο
άνθρωπο που εμφανίστηκε στην Αφρική, φυτά και ζώα της περιοχής καθώς και την ιστορία της
πόλης. Και φυσικά το μνημείο Uhuru, δηλαδή της Ανεξαρτησίας. Το βράδυ δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο με παραδοσιακές γεύσης
Ημέρα 11η: Αρούσα - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο από όπου μέσω ενδιάμεσου
σταθμού επιστρέφουμε στην Ελλάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι
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ΠΤΗΣΕΙΣ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ

Αθήνα – Αντίς Αμπέμπα
Αντίς Αμπέμπα - Ζανζιβάρη

00:45
10:20

06:35
13:00

Κιλιμάντζαρο – Αντίς Αμπέμπα

17:35

20:05

23:00

03:00*

Αντίς Αμπέμπα - Αθήνα
(*) Άφιξη την επόμενη μέρα

ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι

Διατροφή

Ζανζιβάρη Νταρ Ες
Σαλάμ Εθνικά Πάρκα
Τανζανίας

FΒ (στο
σαφάρι)

11 ημέρες

Το

Αναχ/σεις

24/12
HΒ στη
Ζανζιβάρη

Διαμ/νή

2κλινο

1κλινο

Φόροι
Είσοδοι

4* λοτζ &
ξενοδοχ.
Στη
Ζανζιβάρη

3.290

+650

+850

COSMORAMA σας προσφέρει:

 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με Ethiopian Airlines
 Διαμονή σε λοτζ 4* και ξενοδοχεία στην Ζανζιβάρη
 Πλήρη διατροφή στο σαφάρι και ημιδιατροφή 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

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ ΝΤΑΡ ΕΣ ΣΑΛΑΜ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ - 11 ημ.
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

×

Αχθοφορικά

×

Φιλοδωρήματα

×

Βίζα εισόδου: 50 ευρώ πληρωτέα στην Ελλάδα

×

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 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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ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ ΝΤΑΡ ΕΣ ΣΑΛΑΜ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ - 11 ημ.

