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SZAFARI
KÖRUTAZÁS

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással 
Maunba, az Okavango-delta természetvédelmi terület központjába. 
A város az innen induló, egyre népszerűbb szafari útvonalaknak kö-
szönheti fejlődését, bár Botswana a természet eredeti állapotának 
megőrzése érdekében igyekszik korlátozni az ideérkezők számát. 

2. nap Érkezés után transzfer a folyótorkolatot övező egyik nem-
zeti park, a Moremi vadrezervátum bejárata közelében fekvő sza-
fari lodge-ba. A világ legnagyobb szárazföldi deltáját az Angolában 
eredő Okavango folyó hozta létre, ami Botswanába érve fokozato-
san eltűnik a Kalahári homoksivatagban. Medréből szinte teljesen 
hiányzik az iszap, a víz hordalékának zömét a homok alkotja, me-
lyet az itt termő növények gyökerei tartanak egyben. A folyó így egy 
nagyon különleges természeti környezetet hozott létre, mintegy 15 
ezer négyzetkilométeren lagúnákkal, csatornákkal, szigetekkel tar-
kított vízi paradicsomot, ami számos afrikai állatfajnak ad otthont. 

3-5. nap Tartózkodás teljes ellátással a szafari lodge-ban. Napi két 
alkalommal szafari gyalogosan, vagy a hagyományos, fából fara-
gott kenukkal (mokoro). A vadlesek soránaz öt nagyvadon (orosz-

lán, leopárd, kafferbivaly, orrszarvú, afrikai elefánt) kívül vízilovak, 
krokodilok, gepárdok, hiénák, páviánok és több mint 400 madár-
faj, sőt, számos veszélyeztetett állatfaj, így például akár az afrikai 
vadkutya is látható. 

6. nap Elutazás helyi, menetrend szerinti kis repülőgéppel Botswana 
északi részére, a négy ország: Botswana, Namíbia, Zambia és Zim-
babwe határán fekvő Kasane városkába. Transzfer a Chobe Nemzeti 
Park mellett, a Chobe folyó partján fekvő szafari lodge-ba. 

7. nap Egész napos szafari és hajókirándulás az elsősorban hatalmas 
elefántcsordáiról nevezetes Chobe Nemzeti Parkban, Botswana leg-
régebbi rezervátumában, melyet egykor a busmanok laktak. A fel-
mérések szerint mintegy 50.000 kalahári elefánt él itt. A Chobe folyó 
is rengeteg állatot vonz a térségbe, a víz mellett vízilovak, krokodilok 
is láthatóak. Teljes ellátás és szállás a szafari lodge-ban. 

8. nap Reggeli után elutazás autóbusszal a zimbabwei Victoria 
Falls városába. A határátlépés után transzfer a Victoria-vízesés 
közelében fekvő szálláshelyre. 

BOTSWANA ÉS ZIMBABWE
OKAVANGO-DELTA – CHOBE NEMZETI PARK – VIKTÓRIA-VÍZESÉS



otptravel.hu 41

9. nap A Victoria-vízesés megtekintése.  Dél-Afrika legnagyobb 
folyóján, a Zambézin alakult ki a föld legszélesebb zuhataga (mint-
egy 1700 méter), melyet látványos szépsége miatt méltán tarta-
nak a világ hét természeti csodája egyikének. A vízesés körül ki-
épített park kilátóhelyeiről akár több oldalról is megcsodálható a 
60-100 méterről alázúduló vízfüggöny. Naplementekor hajókázás 
a Zambézi folyón, amely méltó búcsú Afrikától. 

10. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, hazautazás menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással. 

11. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Ma-
un, Victoria Falls – Budapest útvonalon, helyi repülőjárattal Khwai-Kasane között, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, 6 éj-
szakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szafari lodge-ok, 2 éjszaka négycsillagos szálloda kétágyas, zuhanyozós 
szobáiban, a szafari parkokban teljes ellátás, a Viktória-vízesésénél reggeli, baleset–, betegség– és poggyászbiztosítás, útlemondási 
biztosítás, magyar idegenvezető.

2017. augusztus 7–17., szeptember 19–29.

Kétágyas szobában 1 449 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 747 000 Ft/fő

Illetékek 207 000 Ft/fő

Vízumdíj Zimbabwéba lépéskor 30 USD/fő

Minimum létszám 10 fő. 
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NAMÍBIA 
NAMÍB-SIVATAG, SWAKOPMUND, ETOSHA NEMZETI PARK

1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással Windhoekba. 

2. nap Megérkezés a délelőtti órákban. Transzfer a szállodába. Dél-
után városnézés a namíbiai fővárosban a főbb látnivalók megtekin-
tésével: a gyarmati időkből fennmaradt Christus Kirche templom, a 
parlament épülete (Tintenpalast), és a városi erőd (Alte Feste). Séta 
a főutcán ahol számtalan érdekes üzletet, könyvesboltot, kézműves 
piacot fedezhet fel az érdeklődő.  Vacsora és szállás Windhoekban.

3. nap Reggeli után elutazás a Namíb-sivatagban található szál-
láshelyre. Az Atlanti-óceán partvidékén húzódó sivatag a föld leg-
régebbi pusztasága, 1600 km hosszan, és mintegy 50-160 km szé-
lességben terül el Namíbia dél-nyugati részén. A Magyarországnyi 
méretű sivatag belső része igazi homoksivatag, ahol a szél gyakran 
óriási homokdűnéket alkot. Késő délután, naplemente idején érke-
zés a dűnék lábainál fekvő sivatagi lodge-ba, ahol vacsora és szállás. 

4. nap Reggeli után kirándulás a Namíb-sivatag egyedülálló termé-
szeti látnivalójához, Sossusvlei gigantikus homokdűnéihez (egyikük 
több mint 300 méter magas), melyek a világ legmagasabb ilyen jel-
legű képződményei. Lehetőség nyílik az egyik dűne megmászására, 
a sivatagi táj végtelen nyugalmának megtapasztalására. Ezt köve-
tően a túra a Sesriem kanyonban folytatódik, melynek szabálytalan 
formáját, 30-40 méter magas falait évszázadok eróziója formálta. 
Vacsora és szállás a sivatagi lodge-ban.

5. nap Továbbutazás az óceánpart irányába, a Solitaire, a Gaub és 
a Kuiseb kanyonok érintésével. Az út a namíbiai kősivatag, kietlen, 
holdbéli tájra emlékeztető vidékén halad át. A területen él a botani-
kai szempontból egyedülálló velvícsia (welwitschia mirabilis) külön-
leges, szárazságtűrő növény. Nevét felfedezőjéről, Dr. Friedrich Wel-
witschia osztrák botanikusról kapta.  Megérkezés Swakopmundba 
a délutáni órákban. Séta és rövid városnézés Namíbia egyik kedvelt 
üdülőhelyén. Vacsora és szállás Swakopmundban. 

6. nap Délelőtt félnapos (kb. 3 órás) hajókirándulás során ismerke-
dés a Walvis-öböl gazdag élővilágával. Az óceánparti öblök szám-
talan madárfajnak adnak otthont.  A hajó mellett kis szerencsével 
delfinrajok, fókák is láthatók. A hajón osztrigát és frissítőket szol-
gálnak fel. A program után visszautazás Swakopmundba, ahol sza-
badprogram. Vacsora és szállás Swakopmundban.

7. nap Korán reggel elutazás az ország északi részére, Twyfelfonte-
inbe. Útközben a vulkáni eredetű „Burnt Mountain” és a vidék több 
ezer éves ősi sziklarajzainak megtekintése. A területen, amely ma 
az UNESCO Világörökségének része, közel 2500, vadászjeleneteket, 
különböző rituálékat ábrázoló sziklarajzot tártak fel a kutatók. Va-
csora és szállás Twyfelfontein közelében. 

8. nap Délelőtt a „megkövült erdő” azaz a több mint 200 millió éves 
fatörzsek maradványait tartalmazó folyómeder megtekintése, 
majd továbbutazás az Etosha Nemzeti Parkba, mely a világ egyik 
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legrégibb vadrezervátuma. A több mint negyed Magyarország-
nyi terület több száz emlős- és madárfaj otthona. Egy rövid vad-
les után bejelentkezés a nemzeti park melletti lodge-ba, ahol va-
csora és szállás.

9. nap Egész napos vadles az Etosha Nemzeti Parkban. A több mint 
22 ezer km²-es park jelentős részét kitevő mocsár az esős évszak-
ban (novembertől-áprilisig) szinte egy hatalmas tóvá alakul.  A sű-
rű, bozótos területeken nagy számban élnek oroszlánok, orrszarvúk, 
zsiráfok, antilopfélék és elefántok, valamint rengeteg madárfaj. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest-Wind-
hoek-Budapest útvonalon, a körutazás alatt nem légkondicionált mini busszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négy-
csillagos szállodák illetve szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban, félpanziós ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, 
útlemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

Köztük számos, mára már veszélyeztetett faj is megtalálható. 
Vacsora és szállás a nemzeti park melletti lodge-ban.

10. nap Reggel visszautazás Windhoekba, útközben látogatás egy 
fafaragásokat áruló piacon. Vacsora és szállás Windhoekben.

11. nap Transzfer a repülőtérre, hazautazás menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással Budapestre. 

12.nap Megérkezés a menetrend szerint.

2017. június 23. – július 4. 

Kétágyas szobában 949 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 226 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

2017. augusztus 18–29.

Kétágyas szobában 999 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 274 000 Ft/fő

Illetékek 139 000 Ft/fő

Vízumdíj 52 000 Ft/fő

Minimum létszám 10 fő. 
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UGANDA 
MURCHISON FALLS, KIBALE NEMZETI PARK, BWINDI NEMZETI PARK 

1. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal 
Közép-Ugandába, Entebbébe. Éjszaka a repülőgépen.

2. nap Érkezés a hajnali órákban, transzfer a szállodába. A város Af-
rika legnagyobb tava, a Viktória-tó egyik félszigetén fekszik. Rövid 
pihenő után kirándulás a tó partján kialakított botanikus kertben, 
mely a térséget jellemző növény- és madárvilágot mutatja be. Va-
csora és szállás Entebbében.
 
3. nap Reggeli után elutazás a Murchison Falls Nemzeti Parkba. 
Uganda legnagyobb rezervátuma nevét a területet átszelő Ní-
lus egyik vízeséséről kapta. Útközben látogatás a Ziwa Orrszarvú 
Menhelyen. Az intézetet a fehér és fekete orrszarvúk szaporodá-
sának elősegítésére hozták létre azzal a céllal, hogy helyreállítsák 
a megfogyatkozott rinocérosz állományt Uganda természetvé-
delmi területein. A gyalogtúra során lehetőség nyílik a vadállatok 
egészen közeli megfigyelésére. A program után továbbutazás a 
Nílus mentén a nemzeti park közeli szálláshelyre. Ebéd útközben 
egy helyi étteremben. 

4. nap A délelőtti szafari során a park szavannás területein orosz-
lánok, zsiráfok, elefántcsordák, bölények láthatóak. Délután a kör-
nyék felfedezése egy hajós szafari alkalmával, mely nemcsak a vízi 
vadvilág megfigyelésére hanem madárlesre is alkalmat nyújt. A fo-
lyó ezen szakasza mintegy négyezer vízilónak, és a hatalmas nílu-
si krokodilnak ad otthont, a part mentén lenyűgöző színekben pom-
pázó jégmadarak és gyurgyalagok figyelhetők meg. Szerencsével a 
ritka, egyes feltételezések szerint a dodó és a dinoszaurusz keresz-
teződéséből származó papucscsőrű madár is látható. A kirándulás 
végén a névadó vízesés megtekintése. A Nílus egy mindössze 7 m 
szélességű szoroson áthaladva 40 méter magasról zúdul a mélybe. 
Vacsora és szállás a Murchison Falls Nemzeti Park közelében.

5. nap Korán reggel elutazás a Kibale Nemzeti Parkba. Uganda dél-
nyugati, hegyes-dombos vidékén csodálatos, az eddig megszokot-
tól teljesen eltérő tájakon vezet az út. A Rwenzori hegyek lábánál 
fekvő Fort Portal környéke mélyzöld teaültetvényekkel teli. Dél-
után gyalogtúra a Kibale erdő keleti szélén, a helyi közösségek ál-
tal létrehozott Bigodi Wetland menedékhelyen. A mocsaras vidéken 
olyan állatok figyelhetők meg mint a kék majmok, turákok, páviá-
nok, mongúzok, vagy vidrák. Vacsora és szállás a Kibale Nemzeti 
Park területén.

6. nap Reggeli után félnapos gyalogtúra a Kibale Nemzeti Park-
ban. Az erdős terület három nagy, több mint 100 tagot számláló 
csimpánz közösség, valamint több veszélyeztetett faj, mint a vö-
rös kolobusz majmok és a ritka csuklyás cerkófok élőhelye. A tró-
pusi erdőben sétálva kis szerencsével egészen közelről láthatók a 
csimpánzok. Továbbutazás a Queen Elisabeth Nemzeti Park-
ba. A természetvédelmi területet keletről és nyugatról egy-egy tó, 
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északon a Rwenzori-hegyek (a Hold hegyei) övezik, melynek legma-
gasabb, négyezer méter feletti csúcsait gyakran hó fedi. Vacsora és 
szállás a nemzeti parkban.

7. nap Hajnali és napközbeni szafari a Queen Elisabeth Nemzeti 
Parkban. Az egykor vulkanikus terület változatos domborzatának, 
növényvilágának köszönhetően ma Uganda vadállományban egyik 
leggazdagabb része. A szafari során oroszlán, erdei disznó, bölény, 
elefánt, impala, a szikes tavaknál flamingó, pelikán, víziló tűnhet fel 
a közelben. Vacsora és szállás a nemzeti parkban.

8. nap Reggeli után elutazás a park déli részére, Isasha környékére, 
amely elsősorban a fára mászó oroszlánok élőhelye. Egész Afriká-
ban talán ezen a területen a legnagyobb a valószínűsége, hogy az itt 
honos fügefák alacsonyabb ágain megfigyelhetők legyenek ezek az 
állatok. Látogatás az Ugandában jellemző mocsári antilopok párzó 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest-Entebbe-Bu-
dapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal és terepjárókkal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és 
négycsillagos szállodák, szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban, teljes ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás, magyar idegenvezető.

helyén. Továbbutazás a Bwindi Nemzeti Parkba. A Kongó és Ugan-
da határán fekvő nemzeti park neve áthatolhatatlan erdőt jelent és 
elsősorban az ország legnagyobb nevezetességének, a hegyi goril-
lának az élőhelye. A mintegy 25 ezer éves erdős területen rendkívül 
ritka hüllők, pillangók és madárfajok is élnek. Vacsora és szállás a 
Bwindi Nemzeti Park közelében.

9. nap Egész napos gorilla-les. A parkban 340 egyedet regisztráltak, 
ami a föld állományának csaknem a fele. A hegyi gorillákat a kiha-
lás szélén, a kritikusan veszélyeztetett fajok között tartják nyilván. 
Számuk csak az utóbbi időben indult lassú növekedésnek.  Az eliga-
zítás utáni gyalogtúra az esőerdőben és a bambusszal benőtt hegyi 
lejtőkőn akár egész nap is tarthat. Ha sikerül a helyi vezetők irányí-
tásával egy gorilla család nyomába kerülni, az állatok egész közel-
ről, kb. 6 méterről akár egy órán keresztül is megfigyelhetők. Vacso-
ra és szállás a Bwindi Nemzeti Park közelében.

10. nap Reggeli után visszautazás Uganda fővárosába, Kampalá-
ba. A mintegy 8 órás út az Afrika Svájcának is nevezett Uganda he-
gyes, zöld vidékén vezet keresztül. Az utazás emlékezetes pillanata 
az Egyenlítőn való áthaladás. Rövid pihenő az itt kialakított láto-
gatóközpontban. Éjszaka hazautazás menetrend szerinti járatok-
kal, átszállással. 

11. nap Megérkezés a menetrend szerint.

2017. augusztus 28. – szeptember 7., október 17–27.

Kétágyas szobában 1 392 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 714 000 Ft/fő

Illetékek 119 000 Ft/fő

Vízumdíj 49 000 Ft/fő

Minimum létszám 10 fő. 

Megjegyzés: az országba való belépéshez kötelező a sárgaláz el-
leni védőoltás.
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TANZÁNIA, ZANZIBÁR
LAKE MANYARA NEMZETI PARK, SERENGETI NEMZETI PARK, NGORONGORO KRÁTER 

1. nap Elutazás Budapestről menetrend szerinti repülőjáratokkal, 
átszállással a tanzániai Arushába. Megérkezés az esti órákban a 
Meru hegy lábánál fekvő városba. Transzfer a szállodába. Vacsora 
és szállás az Arushától kb. 20 km-re, a Duluti-tó partján fekvő, ká-
véültetvényekkel övezett afrikai stílusú lodge-ban. A szálláshely kö-
rül kialakított ösvényeken sétálva számos afrikai madárfaj figyel-
hető meg.

2. nap Reggeli után elutazás a Lake Manyara Nemzeti Parkba. Út-
közben ismerkedés az ország etnikailag egyik legszínesebb, maszá-
jok által is lakott két településével, Makuyuni és Mto wa Mbu fal-
vakkal. Lakóik már elsősorban banánnal kereskednek, de a maszájok 
által tartott ősi szokások a mai napig megfigyelhetőek. Továbbuta-
zás a nemzeti park területére, mely nevét a helyiek által a kunyhó-
ik építésére használt növényről kapta. A rezervátumban elsősorban 
Tanzánia madárvilágát ismerheti meg az idelátogató, az itt regiszt-
rált mintegy 400 madárfajból kis szerencsével akár 100 féle is lát-
ható egy egynapos látogatás során. A turisták nagy kedvencei a 
vándorlásuk során feltűnő rózsaszín flamingók, kormoránok, vala-
mint a területre jellemző fára mászó oroszlánok. Ismerkedés a park 

élővilágával Tanzánia egyetlen „Treetop Walkway” túráján, ami 
egy különleges, 370 méter hosszú, legmagasabb pontján 18 méter 
magas, függő hidakból és kiépített kilátókból álló út. Vacsora és 
szállás a nemzeti park közelében fekvő szafari lodge-ban.

3. nap Továbbutazás a maszájul végtelen síkságot jelentő Serenge-
ti Nemzeti Parkba. A Kenyába is átnyúló szafaripark elsősorban az 
éves nagy vadvándorlásról híres, amikor többszázezer zebra, gazella 
vonul át a területen friss legelőket keresve. A rezervátum a vándor-
láson kívüli időszakban is az egyik leggazdagabb vadlesre nyújt le-
hetőséget: bivalycsordák, elefánt, zsiráf, és több ezer antilop, impa-
la élőhelye. Útközben piknik ebéd egy helyi étteremben. Vacsora és 
szállás a park területén található sátortáborban.

4. nap Egész napos szafari a Serengeti rezervátum területén piknik 
ebéddel. Vacsora és szállás a park területén található sátortábor-
ban. Fakultatív programlehetőség: hőlégballonozás a hajnali órák-
ban. A 16 fős légballonok kb. 1 órát repülnek a rezervátum felett, 
csodálatos kilátást nyújtva a háborítatlan növény- és állatvilágra. 
A leszállást követően elegáns angol reggelit (porcelánnal és ezüst 
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evőeszközökkel) szolgálnak fel a szabadban, ami még emlékezete-
sebbé teszi a kirándulást.

5. nap Elutazás a Ngorongoro kráterhez, útközben piknik ebéddel. A 
több millió évvel ezelőtt működő tűzhányó épen maradt pereme a 
világon a legnagyobb ilyen jellegű képződmény. A fűvel, bozótossal 
benőtt kráter és az alján kialakult szikes tó ma ideális élőhelye szá-
mos afrikai állatfajnak. Útközben a mintegy 45 km hosszú Olduvai 
szurdok, a világ egyik legfontosabb paleoantropológiai helyszínének 
megtekintése, mely komoly szerepet játszott az emberi evolúció 
feltárásában. Az ásatási területen, ahol ősi csontokat, kőeszközö-
ket találtak, jelenleg is zajlik a feltárás. Látogatás a helyi múzeum-
ban. Továbbutazás a szálláshelyre. Vacsora és szállás a Ngorongoro 
Természetvédelmi Terület mellett található szafari lodge-ban.

6. nap Egész napos szafari az egykori vulkán területén piknik ebéd-
del. A kráterbe leereszkedve egyedülálló gazdagságú élővilággal ta-
lálkozhat a turista.  Az itt élő öt nagyvad (oroszlán, leopárd, kaffer-
bivaly, elefánt, orrszarvú) mellett a kialakult szikes tavak vonzzák 
a madarakat, köztük a rózsaszín flamingókat is. Vacsora és szál-
lás a Ngorongoro Természetvédelmi Terület mellett található sza-
fari lodge-ban.

7. nap Reggeli után visszautazás Arushába, ebéd egy helyi étterem-
ben. Transzfer a repülőtérre, elutazás helyi repülőjárattal Zanzibár-
ra. Vacsora és szállás a sziget északi részén, Stone Town-tól kb. 60 
km-re, közvetlenül a tengerparton fekvő szállodában.

8. nap Pihenés félpanziós ellátással Zanzibár szigetén. A Tanzáni-
ához tartozó, az ország partjaitól alig 40 km-re fekvő paradicso-
mi szigetcsoport ma elsősorban fehér homokos, pálmafás, búvár-

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest–Arusha–Zan-
zibár–Arusha–Budapest útvonalon, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, a szafarikon maximum 7 fős terepjárókkal, 8 éjszakai 
szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák, szafari lodge-ok kétágyas, zuhanyozós szobáiban, a Serengeti Nemzeti 
parkban kétágyas, zuhanyozós sátrakban, teljes ellátás, kivéve Zanzibáron, ahol félpanzió, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, út-
lemondási biztosítás, magyar idegenvezető. 

kodásra csábító, színes korallzátonyokkal tarkított, háborítatlan 
tengerpartjai miatt vált népszerűvé a turisták körében. Mindenképp 
érdemes felkeresni az egykor a világ fűszer kereskedelmi központ-
jának számító és Afrika legősibb városának tartott Stone Town-t is. 
Az óváros alig változott az elmúlt 200 évben, a zegzugos sikátorok, 
a módos indiai kereskedők házait díszítő fából faragott kapuk, erké-
lyek, az omán fennhatóságra emlékeztető mecsetek, az illatos fű-
szerpiacok, bazárok méltán kaptak világörökségi védelmet.

9. nap Reggeli után transzfer a repülőtérre, visszautazás Arushára he-
lyi repülőjárattal, majd hazautazás menetrend szerinti járatokkal, át-
szállással.

10. nap Megérkezés a menetrendtől szerint.

2017. augusztus 3–13.

Kétágyas szobában 1 228 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 366 000 Ft/fő

Illetékek 173 000 Ft/fő

2017. október 24. – november 2. 

Kétágyas szobában 1 194 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 332 000 Ft/fő

Illetékek 109 000 Ft/fő

Fakultatív program (minimum létszám: 1 fő) 

Hőlégballonozás a Serengeti Nemzeti Parkban 179 000 Ft/fő

Vízumdíj belépéskor 50 USD/fő

Kilépési illeték 25 USD/fő

Minimum létszám 10 fő. 

Megjegyzés: a 2017. augusztus 3-án induló csoport 11 napos, 
odautazás során további egy éjszakát a repülőgépen tölt.
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1. nap Elutazás Fokvárosba menetrend szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással. Éjszaka a repülőgépen. 

2. nap Megérkezés a délelőtti órákban. Félnapos autóbuszos és gya-
logos városnézés a gyönyörű fekvésű városban a belváros felhőkar-
colóinak, a Maláj negyed, a Jóreménység vára, és a parlament épü-
letének megtekintésével.  Jó idő esetén látogatás a város jelképévé 
vált Tábla-hegyre (a kabinos felvonó csak megfelelő időjárási viszo-
nyok között közlekedik), ahonnan csodálatos kilátás nyílik az Atlan-
ti- óceánra. Szállás Fokvárosban a város bevásárló és szórakozta-
tó központjának számító Victoria & Alfred Waterfront közelében. 

3. nap Egész napos kirándulás a Cape-félszigeten: a 12 Apostol 
hegyvonulata mentén haladva utazás egy, az Atlanti-óceán part-
ján fekvő hangulatos halászfaluba. Jó idő esetén fakultatív prog-
ramként, helyszíni fizetéssel hajókirándulás tehető a fókák szigeté-
re ahol kb. 4000 fóka él. Továbbutazás a Jóreménység Foka Nemzeti 
Parkba, ahol az Atlanti- és az Indiai-óceán találkozásának, a Cape 
Point-nak, majd a Jóreménység-fokának megtekintése. Végül a fél-
sziget egyik különleges látványossága következik, az afrikai pingvi-
nek kolóniája Simon's Town mellett. A program végén séta a világhí-
rű Kirstenbosch Botanikus Kertben. Szállás Fokvárosban a Victoria 
& Alfred Waterfront közelében. 

4. nap Egész napos kirándulás a Fokváros környékén található bor-
vidékre. Útközben rövid megálló Paarlban, ahol az afrikans nyelv 
emlékművének megtekintése. Továbbutazás Stellenbosch- ba, mely 
híres fokföldi stílusban épült fehér házairól, látogatás a Falu Múze-
umban, mely az első telepesek életét mutatja be. A túra két, bor-
kóstolóval egybekötött látogatást tartalmaz egy borgazdaságban 
illetve pincészetben. Szállás Fokvárosban a Victoria & Alfred Wa-
terfront közelében.

5. nap A kora reggeli órákban elutazás menetrendszerinti repü-
lőjárattal a Kruger Nemzeti Parkba, Dél-Afrika legnagyobb és 
leghíresebb vadrezervátumába. A park 147-féle emlősnek, köz-
tük az öt nagyvadnak (oroszlán, leopárd, bivaly, elefánt, orrszar-
vú) és több mint 500-féle madárnak ad otthont. Este szafari he-
lyi vezetőkkel. Vacsora és szállás a nemzeti park közelében fekvő 
szafari lodge-ban. 

6. nap Reggel és este szafari helyi vezetőkkel a parkban. Teljes el-
látás és szállás a nemzeti park közelében fekvő szafari lodge-ban.
 
7. nap Elutazás menetrend szerinti repülőjárattal Johannesburg-
ba. Érkezés után kirándulás autóbusszal a Lesedi törzsi faluba, 
ahol lehetőség nyílik Dél-Afrika néhány nagy törzsének eredeti 

DÉL-AFRIKA, ZIMBABWE
FOKVÁROS – KRUGER NEMZETI PARK – VIKTÓRIA VÍZESÉS
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életformájának, kultúrájának, táncainak megismerésére. Szállás 
Johannesburgban.

8. nap Reggeli után elutazás menetrendszerinti repülőjárattal 
Victoria Falls-ba. Transzfer a vízesés közelében fekvő szállodába. 
Szabad program. Szállás Victoria Falls-ban.

9. nap Délelőtt a vízesés megtekintése. Dél-Afrika legnagyobb fo-
lyóján, a Zambezin alakult ki a föld legszélesebb zuhataga (mint-
egy 1700 méter), melyet látványos szépsége miatt méltán tartanak 
a világ hét természeti csodája egyikének. A vízesés körül kiépített 
park kilátóhelyeiről akár több oldalról is megcsodálható, a mintegy 
60-100 méterről alázúduló vízfüggöny. Naplementekor hajókázás a 
Zambezi folyón, amely méltó búcsú Afrikától. Szállás Victoria Falls-
ban a vízesés közelében.

10. nap Transzfer a repülőtérre. Hazautazás átszállásokkal.

11. nap Megérkezés Budapestre a menetrend szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrendszerinti repülőjáratokkal, Budapest – Fokváros – Krüger Nem-
zeti Park – Johannesburg– Victoria Falls – Budapest útvonalon, átszállásokkal, a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, 8 éjszakai 
szállás helyi négycsillagos szállodák, a Krüger Nemzeti Park közelében négycsillagos szafari lodge kétágyas, zuhanyozós szobáiban, reg-
geli, a Kruger Nemzeti Parkban teljes ellátás, magyar idegenvezető, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2017. szeptember 8–18. 

Kétágyas szobában 1 455 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 717 000 Ft/fő

Illetékek 249 000 Ft/fő

Vízum Zimbabwébe belépéskor 30 USD/fő

Minimum létszám 10 fő. 


