
 

 

 
 
 
 
Jambo”! “KARIBU TANZANIJA” V svahiliju to pomeni “Živjo”! in “Dobrodošli v Tanzaniji” – to je 
dobrodošlica, ki vas bo spremljala v deželi s tisočerimi obrazi, ki je polna skrivnosti in raznolikosti in 
še vedno zelo neokrnjena. 
Tanzanija je v svetu najbolj znana po svojih dih jemajočih narodnih parkih in zaščitenih območjih. 
Tako imenovani severni krog, ki je sestavljen iz parkov in rezervatov Tarangire, Manyara, Serengeti  
in Ngorongoro. Na jugo - vzhodu države ne daleč od Tihega oceana pa leži Nacionalni park Mikumi, 
katerega si bomo ogledali. Imenujejo ga tudi MALI SERENGETI in je četrti po velikosti. SERENGETI 
izhaja iz besede SIRINGET, kar v masajščini pomeni “neskončna planota”.Prav vsak od njih vam 
ponuja povsem novo nepozabno dogodivščino. V njih doživete izkušnje in pridobljeni spomini vam 
bodo pustili pečat za celo življenje. 
 
Seveda pa ne smemo pozabiti na Zanzibar, kjer bomo preživeli večji del našega izleta po Tanzaniji. 
To je najboljši kraj katerega poznam v Afriki…navidezen kraj, kjer nič ni tako kot izgleda. Sem 
hipnotiziran – očaran je zapisal David Livingstone leta 1866. 
Zanzibar upravičeno nosi lovoriko otoka začimb, obdaja pa ga tudi Indijski ocean, ki ponuja bogato 
bero morskih specialitet. 
Tu je čas za:  razvajanje, počitek, kopanje, potapljanje, plavanje z delfini, raziskovanje koralnih 
grebenov, sprehode po dolgih peščenih plažah…..,ali pa morda koktejl ob sončnem zahodu!!! 
 
………in nenazadnje prijazni in gostoljubni ljudje, ki vam ponujajo nepozabno afriško avanturo. Za vse 
ostalo bo poskrbela narava sama,  če bomo le prijazni do nje. 
VSE TO JE TANZANIJA. 
 
 
 
 
 

Termin odhoda:  22. Oktober  2021 
Cena potovanja na osebo: 2400€ 
Za otroke od 2 -12 leta je potovanje cenejše za 10%  
S plačilom prvega obroka računa, 30% cene potovanja, vam je cena zagotovljena 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Program potovanja 
 
Dan 1: Polet proti Tanzaniji iz Trsta 
Zbor potnikov v zgodnjih večernih urah na Tržaškem letališču in polet proti Tanzanij(možnost 
organiziranega prevoza do letališča - doplačilo). 
 
Dan 2 : Moshi /Arusha  - Karatu(Lake Manyara lodge) 
V opoldanskih  urah pristanek na letališču Kilimanjaro v neposredni bližini mesteca Moshi. Že na samem 
letališču se nam odpre prekrasen pogled na najvišji vrh črne celine 5895m visoki Kilimanjaro. Je tako 
blizu, da bi se ga lahko skoraj dotaknil z roko. Po carinskih formalnostih sledi transfer proti Arushi, kjer 
se ustavimo na kosilu, zamenjamo denar….Arusha je eno najbolj razvitih in najhitreje rastočih mest v 
Tanzaniji. Mesto je izhodiščna točka za obisk nacionalnih parkov: Serengeti, Tarangire, Arusha, jezera 
Manjara in zavarovanega območja Ngorongoro. Mirno rečemo, da je »safari prestolnica« Tanzanije in 
kot tako glavno turistično mesto. Arusha stoji na nadmorski višini 1.300m ob vznožju gore Meru, ki ji 
omogoča prijetno klimo skozi vse leto. Obkrožajo go posestva na katerih domačini gojijo kavo.  Sledi 
vožnja proti mestecu Karatu, ki je izhodišče za večino safarijev. 
 
Beseda »safari«  v masajskem jeziku pomeni potovanje. Torej, gremo na safari!  V udobnih vozilih z 
odprto streho se bomo zapeljali po parkih, kjer boste uživali v neverjetnih razgledih te vznemirljive 
celine, ko si zapremo oči in rečemo – to je Afrika!   To je zagotovo dežela večne lepote.   
Dva dni preživimo na safariju. 
 
Dan 3: Karatu – Jezero Manyara – Karatu(Lake Manyara lodge) 
.  
Pred nami je celodnevni ogled nacionalnega parka Manyara. Park leži 130 km zahodno od mesta 
Arusha in se nahaja med pečino Velikega tektonskega jarka in alkalnim jezerom Manjara. V parku 
najdemo obilico divjih živali kot so: antilope, opice, zebre, krokodili, bivoli, žirafe, in precej veliko 
populacijo slonov. Park je poznan predvsem po  »na drevesa plezajočih levih« in je paradiž za 
opazovalce ptic, saj jih tu domuje več kot 350 različnih vrst, vključno z flamingi, štorkljami, pelikani, 
ibisi.. Med ogledom si privoščimo piknik kosilo.  
 
Dan 4: Karatu - Ngoro Ngoro - Karatu(Lake Manyara lodge) 
Po zajtrku sledi ogled verjetno enega izmed najbolj zanimivih delov Tanzanijskih nacionalnih parkov 
krater Ngoro Ngoro, imenovanega tudi osmo čudo sveta. Oblasti so ga že  leta 1951 priključile takrat 
novonastalemu parku Serengeti in ga razglasile za narodni park. Park obsega največji krater na našem 
planetu s površino 260 kvadratnih kilometrov, širino dvajset kilometrov in robom, ki sega na nekaterih 
predelih skoraj 600m v višino. Zaradi vseh teh posebnosti , zanimivosti in lepote je bil leta 1978 uvrščen 
na UNESCO-v seznam svetovne dediščine(Word Heritage Site). Krater je pravi živalski raj, kjer so našle 
zatočišče številne živalske vrste. Krater jim s svojimi travniki, močvirnatimi jezeri, rekami, gozdovi in 
grči ponuja idealen dom. Noji, gnuji, bivoli, zebre, lisice, hijene, divji prašiči, levi, leopardi, gazele in 
celo redki črni nosorogi so tukajšnji stalni prebivalci. V samem kraterju tako biva okoli 30.000 različnih 
živali. Poleg vseh teh živali pa imajo pravico, da tam pasejo svojo živino tudi pleme Masajev. Visoki in 
postavni Masaji se običajno ogrinjajo v živordeče ogrinjalo, ki ga žene popestrijo s pisanim nakitom, 
moški pa ga dopolnjujejo z dolgo ostro sulico. Plemena Masajev verjamejo, da jim je bog, ki prebiva v 
kraterju Lengi, poklonil pravico do vse živine na svetu.  
 
Ogled kraterja je vsekakor eden od vrhuncev potovanja. Med ogledom si privoščimo piknik kosilo. 



 

 

 
 
 
 
Dan 5: Karatu - Lake Easy – Arusha - Zanzibar 
Po zgodnjem zajtrku sledi srečanje z Bušmani iz plemena Hadzabe. To je še edino pleme na svetu, ki še 
vedno sledi tradiciji lova in nabiralništva ravno tako kot so to počeli tudi njihovi predniki v pradavnini. 
Zaradi vsega tega so predstavniki plemena Hadzabe ogroženi, kajti živi jih le še okoli 1500. Z njimi se 
bomo odpravili na lov in se vrnili za več 10.000 let v preteklost. Pokazali nam bodo užitne rastline, 
gomolje s kater se preživljajo. Zgodaj popoldne sledi povratek v Arusho in polet proti Zanzibarju. Po 
slabi uri leta pristanemo na tamkajšnjem mednarodnega letališča Kisauni, ki se nahaja v neposredni 
bližini Stone Towna, glavnega mesta Zanzibarja. Sledi prevoz do resorta. 
 
Dan 6,7,8,9: Zanzibar/ resort 
Pod imenom Zanzibar pojmujemo arhipelag več kot 50 otočkov koralnega izvora, ki leži 
petinsedemdeset kilometrov od Tanzanijske obale. Največja sta Unguja in Pemba. Da pa ne bi bilo 
preveč zmede je Unguja splošno znan kot Zanzibar. Zanzibar znotraj matične države Tanzanije uživa 
relativno neodvisnost. Ime otoka izvira iz arabščine, v prevodu pa pomeni dežela črnih, saj je bil 
Zanzibar glavna »postojanka« za prevoz sužnjev s celine v svet. Glavno mesto otočja se ravno tako 
imenuje Zanzibar. Posebno zanimiv je stari del mesta, znan pod imenom Stone Town in ima status 
svetovne znamenitosti. Verjetno je malo krajev na svetu, ki bi imeli tak čar, kot ga ima legendarno 
otočje začimb v Indijskem oceanu. Na obale arhipelaga je pot zanesla Sumerce, Egipčane, Indijce, 
Perzijce, Kitajce, Arabce in mnoge druge. Vsak od njih pa je pustil košček svoje kulture, ki danes daje 
otokom tako značilen pečat. Mnogi evropski raziskovalci so prav iz teh krajev krenili na pot odkrivanja 
stare celine. Zanzibar upravičeno nosi lovoriko otoka začimb, obdaja pa ga tudi Indijski ocean, ki ponuja 
bogato bero morskih specialitet. 
Uživanje na rajskih plažah Zanzibarja. Proti doplačilu možnost izletov po Zanzibarju (raziskovanje 
otoka, plavanje z delfini, ogled dišavne poti, želve………… 
 
Ob doplačilu lahko na Zanzibarju raziskujemo in si ogledujemo različne znamenitosti: 
 
Kamnito mesto - Stone Town, ki ima status svetovne znamenitosti in je pod Unescovo zaščito.. 
 
Odpravimo se na bližnji otok Canguu, bolj znan kot Prison island (Na njem so še v času suženjstva zgradili zapor, ki na koncu nikoli ni bil v 
uporabi) na katerem lahko opazujete orjaške želve. Do otoka pridemo po nekaj minutni vožnji iz Stone Towna. Želve so prav takšne, kot jih 
lahko srečate na Sejšelih. Živijo krepko čez 100 let, njihova mogočnost pa vas bo povsem prevzela. 
 
Blue safari 
 
Zanzibar je z razlogom znan tudi kot otok začimb. Obiskali bomo plantaže začimb in si ogledali kaj in kako vse raste povsem drugače kot ste 
si zamišljali. Ob paketih popra, karija, cimeta, muškatnega oreščka pa na otoku ne pozabite zaužiti najslajših ananasov, manga in kokosov. 

 
Posebno doživetje je tudi plavanje z delfini, ki se zadržujejo v bližini kraja Kimikazi na zahodni obali otoka. S čolni se odpeljemo na odprto 
morje jih opazujemo in plavamo z njimi. Torej potrebujemo masko in plavuti. Za konec pa se odpravimo še do bližnjega koralnega grebena  
in opazujemo živo pisane ribice, ki so prebivalci toplega indijskega oceana. 

 
Ogled Nacionalnega parka Jozani Chwakabay v gozdu Jozani, kjer lahko opazujemo endemične – kolobus opice, ki nas bodo zvedavo 
opazovale. Jozani Chwakabay nacionalni park obsega 50 kvadratnih kilometrov  in je edini nacionalni park na Zanzibarju. 

 
Dan  9: Zanzibar/Stone Town 
V popoldanskih urah sledi premik do Stone Towna. Večerna tržnica v Stone Townu pa slovi po že 
pripravljenih morskih dobrotah. To pa spremlja še kopica svežega tropskega sadja. Seveda pa ne gre 
pozabiti, da se je 5.septembra leta 1945 v družini poimenovani Bulsara rodil sin Faruk. Faruk Bulsara je 
že v otroštvu imel čudovit glas, nasploh izjemen občutek za glasbo. Pri 9 letih je zapustil Zanzibar. Pot 
ga je nesla preko Dar es Salama v Indijo in še kot mladenič je prispel v London in spremenil ime v 
Freddie Mercury. Postal je svetovna glasbena ikona 70. in 80. let. Bil je pevec legendarne skupine 



 

 

Queen in umrl leta 1991 za aidsom. Prav prijetno je posedeti zvečer v Mercury baru in si privoščiti 
kakšen coctail za »slovo« od Zanzibarja. 
 
Dan 10: Zanzibar – polet proti Evropi 
Dopoldanski čas je namenjen raziskovanju glavnega mesta, nakupu spominkov, ogledu želv velikank… 
V poznih popoldanskih urah sledi polet iz tamkajšnjega mednarodnega letališča Zanzibar - Kisauni, ki 
se nahaja v neposredni bližini Stone Towna proti Evropi. 
 
Dan 11: Prihod na letališče v Trstu 
Prihod v dopoldanskih urah na letališče v Trstu(možnost organiziranega prevoza do Ljubljane - 
doplačilo). 
 
 
 

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE: 
 
Avio karte na relaciji EU – Tanzanija in nazaj po programu 
Notranji let Arusha - Zanzibar 
Vse prevoze v Tanzaniji po programu  
Dovoljenja za vstop v nacionalne parke 
Polni penzion v času safarija in vse vstopnine v nacionalne parke 
Terenska vozila – jeep tipa Land Cruiser s šoferji (za 5 oziroma 7 oseb), gorivo ob ogledu nacionalnih 
parkov 
3 x Nočitev z zajtrkom v Lake Manyara  – lodge **** 
5 x  Nočitev na Zanzibarju Stone Town in Kizimkazi resort**** z zajtrkom 
Lokalne angleško govoreče vodnike v Tanzaniji 
Organizacijo potovanja 
Slovenskega spremljevalca 
Zaključno večerjo v Stone Townu – zadnji večer 
Nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini 

 
CENA POTOVANJA IZKLJUČJE: 
Tanzanijski vizum 50 $ (pridobi se ga ob vstopu v državo na letališču 
Osebne stroške kot so pranje, telefonski klici, minibar ipd.  
Nepričakovane stroške v zvezi z nujno spremembo programa 
Napitnine 100 $ 
 
Vodiči v Tanzaniji 
Vsi naši vodiči/šoferji  imajo licence, govorijo angleško. 
 
Vizum 
Tanzanijski vizum dobimo na letališču ob prihodu v državo. Zanj je potrebno odšteti 50$ (plačljivo 
izključno v USD). Potrebujemo vsaj 6 mesecev veljavni potni list po koncu potovanja. 
 
Elektrika 
V mestih je napetost 220-230V 50 Hz. Uporabljajo »angleške« vtičnice. Priporočamo nakup adapterja. 
 
Telefon 
Telefoni in internet so na voljo v večjih krajih, mobiteli delujejo praktično povsod. 
 
 



 

 

Cepljenja 
Glede ostalih cepljenj in jemanja zdravil je najbolje, da se pogovorite s strokovnjaki za popotniško 
medicino na IVZ (inštitut za varovanje zdravja). Na  spletni strani www.zdravinapot.net so vam na voljo 
vsi kontakti in informacije v zvezi s cepljenji. Preventivno pa vam priporočamo dober repelent proti 
komarjem. 
 
Seznam opreme 
Podroben seznam opreme boste prejeli takoj po vaši prijavi na potovanje.  
 
Vreme 
Tanzanija ima večino leta prijetno tropsko podnebje, ki se lahko razlikuje od območja do območja. Vsa 
obalna področja in otoki imajo izrazito tropsko monsunsko podnebje z deževno in suho sezono.  Ne 
obalna območja Tanzanije imajo podnebje spremenljivo glede na višino. Temperature v hladnih 
mesecih lahko padejo pod 10 stopinj ponoči in se dvignejo do okoli 25 stopinj podnevi. 
 
Pozorno preberite : 
V prijavnem obrazcu prosimo izpolnite osebne podatke ter podatke iz potnega lista v celoti. 
Pošljite nam prijavni obrazec skupaj s skenom ali fotokopijo potnega lista po E pošti:  
 
Cena potovanja se lahko naknadno spremeni, v kolikor pride do spremembe tečaja tujih valut ali 
spremembe cen prevoznikov, in sicer na način, kot je določeno v VI točki splošnih pogojev. 
 
 
PRIDRUŽITE SE NAM NA NEPOZABNI AVANTURI! 
 
Cena je izračunana na osnovi 12 prijavljenih potnikov. Največje  število je 20 potnikov. V primeru 
manjšega števila potnikov si pridržujemo pravico do zvišanja cene potovanja. 
 
 

http://www.zdravinapot.net/

