
 

 

 

 

Сафари приключение в Танзания 
 
 
 
 
 План на сафарито:  
 
Ден 1: Аруша – езеро Маняра  
Сутринта, трансфер от Аруша до Национален парк Маняра. Сафари за наблюдение на диви 

животни в Маняра за остатъка от деня. Пикник за обяд. Тук може да се види слон, жираф, 

хипопотам, фламинго, лъв, бивол и различни водни птици. Вечеря и нощувка в къмпинг. Като 

алтернатива може да се отиде до Национален парк Таранджире  

 

Ден 2: Серенгети  
След закуска, продължаваме към Национален парк Серенгети. Сафари за наблюдение на диви 

животни с посещение по пътя на ждрелото Олдувай, където са намерени останки на 

праисторически хора. Най-често срещаните животни в Серенгети са антилопи, гепарди, зебри, 

газели, петнисти хиени, лъвове, жирафи, леопарди. Серенгети е също дом на повече от 540 

видове птици. Вечеря и нощувка в къмпинг.  

 

Ден 3: Серенгети  
Целият ден е посветен на наблюдение на диви животни в Серенгети. Вечеря и нощувка в 

къмпинг.  

 

Ден 4: Серенгети – Нгоронгоро  
Рано сутринта, сафари от 06:30 до 11:00 ч. Връщане в къмпинга за обяд. Пътуване към 

Нгоронгоро като по пътя наблюдаваме диви животни. Вечеря и нощувка в къмпинг.  

 

Ден 5: Нгоронгоро  
След закуска, слизаме в кратера Нгоронгоро и започваме наблюдение на дивите 
животни там. Нгоронгоро е най-голямата непроменена калдера в света с площ от 260 кв. 
км и дълбочина 610 метра. Тук хиляди бозайници и птици намират защитен хабитат. 
Постоянно обитаващите представители на животинския свят са лъв, зебра, хиена, чакал, 
прилепоуха лисица, гепард, черен носорог, хипопотам, слон и фламинго.  
Трансфер до Аруша и оттам продължавате с автобус до Найроби в зависимост от полета.  

 

 

 

Цена:  
При 2-ма и повече записани: 3435 лв.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цената включва:  
- транспорт по програма със специален автомобил с повдигнат покрив, пригоден за сафарита  

- английско-говорещ водач  

- пълен пансион (закуска, обяд и вечеря)  

- входни такси за парковете  

- настаняване в палатки с осигурено къмпинг оборудване  

 

Цената не включва:  
- автобусни билети Аруша/Найроби (по около 30 щ. долара на човек, на посока)  

- спални чували  



 

 

 

- алкохолни напитки  

- лични разходи 


