
Madagaszkár 
A lemúrok földjén

1. nap • Budapest – Bécs – 
Antananarivo
Elutazás Budapestről a déli órákban 
a bécsi repülőtérre majd menetrend 
szerinti járatokkal Antananarivóba.

2. nap • Antananarivo
Érkezést követően transzfer a szállo-
dába. Madagaszkár dimbes-dombos 
fővárosában a sziget 22 milliós lakos-
ságából több, mint 1 millióan élnek. 
Vacsora és szállás Antananarivóban. 

3. nap • Antananarivo – 
Andasibe
Reggeli után utazás kelet felé, ahol a 
méltán nyolcadik kontinensként em-
legetett Madagaszkár különleges ter-
mészeti látnivalói várnak felfedezésre. 
Útközben megálló Mandraka faluban, 

finomságok kóstolhatók. A kirándulás 
végén utazás a Passot-hegyre, mely a 
sziget legmagasabb csúcsa, és ahon-
nan a teljes vulkáni tó lélegzetelállí-
tó panorámája csodálható meg a le-
menő nap fényében. A program során 
ebéd tradicionális, helyi étteremben a 
madagaszkári konyha remekeivel. Va-
csora és szállás Nosy Be-n.

7. nap • Nosy Be – Nosy Iranja
Reggeli után motorcsónakkal ki-
rándulás Nosy Iranja szigetre. Nosy 
Iranja paradicsomi szigete tulajdon-
képpen két kicsi szigetecske, ame-
lyeket egy vékony, vakítóan fehér 
homokföveny választ el egymás-
tól a tengerben. A földnyelven átsé-
tálni az egyik szigetről a másikra 

leírhatatlan érzés, nem véletlenül ez 
a program a Nosy Be-szigetcsoport-
hoz látogató turisták egyik kedven-
ce. Az egész napos kirándulás piknik 
ebédet tartalmaz. Vacsora és szál-
lás Nosy Be-n.

8-10. nap • Nosy Be
Szabad program, pihenés Nosy Be 
tengerpartján és a szálloda kényezte-
tő szolgáltatásainak felfedezése. Va-
csora és szállás Nosy Be-n.

11. nap • Nosy Be
Délelőtt szabad program. Koradélután 
transzfer a repülőtérre, elutazás me-
netrend szerinti járatokkal Bécsbe. Éj-
szaka a repülőn. 

12. nap • Bécs – Budapest
Megérkezés Bécsbe a hajnali órákban, 
majd transzfer Budapestre. Érkezés a 
déli órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás autóbusszal 
a bécsi repülőtérre, utazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Bécs 
– Antananarivo Antananarivo – Nosy Be – Nosy Be – Bécs útvonalon, turista 
osztályon,  a körutazás során autóbusszal, 9 éjszakai szállás helyi besorolás sze-
rinti háromcsillagos szállodák kétágyas szobáiban, félpanziós ellátás (9 reggeli, 
9 vacsora, 2 ebéd)  a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, baleset-, betegség- és 
poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. április 28. – május 9.
Kétágyas szobában 829 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 999 000 Ft/fő

Illetékek 185 000 Ft/fő

Vízumdíj a helyszínen 35 EUR/fő

Minimum létszám: 15 fő

ahol a Mr. Peyreiras francia biológus 
által alapított hüllőfarm megtekinté-
se. Itt Madagaszkár legtöbb hüllőfajá-
ban: krokodilokban, kaméleonokban, 
iguánákban, gekkókban, valamint két 
makifajban és különleges lepkékben 
is gyönyörködhet az utazó. Délután a 
Vakona Forest Lodge magánrezervá-
tum meglátogatása, ahol további ál-
latfajok felfedezése. Sötétedés utáni 
állatles, mely során az éjszaka is aktív 
állatok megfigyelése. Vacsora és szál-
lás Andasibe-ben.

4. nap • Andasibe – 
Antananarivo
Reggeli a szállodában. Az Analama-
zoatra Nemzeti Park meglátogatása, 
mely szó szerint hatalmas élménye-
ket ígér, mivel esőerdeje a legnagyobb 
és legfejlettebb gyűrűsfarkú maki faj, 
az Indri Indri otthona. Az itt tartóz-
kodás felejthetetlen „műsora” az Ind-
ri Indri makik beszélgetését hallgat-
ni, kiknek szirénára hasonlító éne-
ke akár három kilométerre is elhal-
latszik. A park más különleges állatok 
otthona is, egyedülálló hangulatát az 
itt fellelhető állatpopuláció mellett a 
rengeteg orchidea- és páfrányfajnak 
is köszönheti. Délután visszaindulás 
Antananarivóba. Vacsora a Lokanga 

étteremben, amely kiváló konyhá-
ja mellett csodás kilátásáról és he-
lyi művészek alkotásait kiállító belső 
terméről híres, mindemellett a fővá-
ros egyik legbarátságosabb helyének 
tartják. Szállás Antananarivóban.

5. nap • Antananarivo – Nosy Be
Reggeli után autóbuszos városné-
zés Antananarivóban, majd transzfer 
a repülőtérre, elutazás helyi repülőjá-
rattal a világ legszebb szigetei között 
számontartott Nosy Be szigetének fő-
városába, Hell-Ville-be. A szállás el-
foglalása a tengerparti hotelben, ahol 
pihentető nyaralás vár az utazókra. 
Vacsora és szállás Nosy Be-n.

6. nap • Nosy Be
Egész napos szigettúra Nosy Be-n, 
amely során a sziget fantasztikus il-
latainak, ízeinek és arcainak felfede-
zése. Nosy Be jelentése: az illatok szi-
gete. Először Hell-Ville, a sziget fővá-
rosának megtekintése, mely a brit Hell 
tábornokról kapta a nevét. Látogatás 
jellegzetes, apró halászfalvakban, ahol 
a sziget lakóinak mindennapi életé-
be nyerhetnek betekintést az utazók. 
A helyi kézműves piacon szebbnél 
szebb portékák kaphatók és helyben 
készült méz, fűszerek és különböző 

Madagaszkár őshonos 
élővilágának 80%-a 
a világon csak itt fellel-
hető, endemikus faj.
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NOSY IRANJA

NOSY BE

ANDASIBE

PihenésMagyar
Idegenvezető
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Tanzánia
Üdüléssel Zanzibáron

1. nap • Budapest – Arusha
Elutazás Budapestről menetrend sze-
rinti repülőjáratokkal, átszállással a 
tanzániai Arushába a kora délutáni 
órákban. 

2. nap • Arusha – Lake Manyara 
Megérkezés a kora hajnali órákban 
a Meru-hegy lábánál fekvő városba. 
Transzfer a Lake Manyara Nemzeti Park-
ba. Útközben ismerkedés az ország et-
nikailag egyik legszínesebb, maszájok 

által is lakott településeivel, Makuyu-
ni és Mto wa Mbu falvakkal. Lakóik ma 
már elsősorban banánnal keresked-
nek, de a maszájok ősi szokásai a mai 
napig megfigyelhetőek. Továbbutazás 
a nemzeti park területére, mely nevét a 
helyiek által a kunyhóik építésére hasz-
nált növényről kapta. A rezervátumban 
elsősorban Tanzánia madárvilágát is-
merheti meg az idelátogató, az itt re-
gisztrált mintegy 400 madárfajból kis 
szerencsével akár százféle is látható 
egy egynapos látogatás során. A turis-
ták nagy kedvencei a vándorlásuk so-
rán feltűnő rózsaszín flamingók, kor-
moránok, valamint a területre jellemző 
fára mászó oroszlánok. Délután ismer-
kedés a park élővilágával. Fakultatív 
programlehetőség: részvételi lehetőség 
Tanzánia egyetlen „Treetop Walkway” 
túráján, ami egy különleges, 370 méter 
hosszú, legmagasabb pontján 18 mé-
ter magas, függő hidakból és kiépített 
kilátókból álló út. Vacsora és szállás a 
nemzeti park közelében fekvő szafari 
lodge-ban.

3. nap • Lake Manyara – Serengeti 
Továbbutazás a maszájul végte-
len síkságot jelentő Serengeti Nem-
zeti Parkba. A Kenyába is átnyúló re-
zervátum elsősorban az éves nagy 
vadvándorlásról híres, amikor több 
százezer zebra, gazella vonul át a te-
rületen friss legelőket keresve. A re-
zervátum a vándorláson kívüli idő-
szakban is az egyik leggazdagabb 
vadlesre nyújt lehetőséget: bivaly-
csordák, elefánt, zsiráf, és több ezer 
antilop, impala élőhelye. Útközben 
piknik ebéd. Vacsora és szállás a park 
területén található sátortáborban.

4. nap • Serengeti – 
Ngorongoro - kráter
Reggel szafari a Serengeti rezervá-
tum területén, majd elutazás a Ngo-
rongoro kráterhez, útközben piknik 
ebéddel. A több millió évvel ezelőtt 
működő tűzhányó épen maradt pe-
reme a világon a legnagyobb ilyen jel-
legű képződmény. A fűvel, bozótos-
sal benőtt kráter és az alján kialakult 

Természetvédelmi Terület mellett ta-
lálható szafari lodge-ban.

5. nap • Ngorongoro–kráter
Egész napos szafari az egykori vul-
kán területén piknik ebéddel. A kráter-
be leereszkedve egyedülálló gazdag-
ságú élővilággal találkozhat a turis-
ta. Az itt élő öt nagyvad (oroszlán, le-
opárd, kafferbivaly, elefánt, orrszarvú) 
mellett a kialakult szikes tavak vonz-
zák a madarakat, köztük a rózsaszín 
flamingókat is. Vacsora és szállás a 
Ngorongoro Természetvédelmi Terü-
let mellett található szafari lodge-ban.

6. nap • Ngorongoro–kráter – 
Arusha – Zanzibár 
Reggeli után visszautazás Arushá-
ba. Transzfer a repülőtérre, eluta-
zás helyi repülőjárattal Zanzibár-
ra. Vacsora és szállás a sziget kele-
ti részén, Stone Town-tól kb. 40 km-
re, közvetlenül a tengerparton fekvő 
szállodában.

7 – 9. nap • Zanzibár
Pihenés félpanziós ellátással Zanzibár 

szigetén. A Tanzániához tartozó, az 
ország partjaitól alig 40 km-re fekvő 
paradicsomi szigetcsoport ma első-
sorban fehér homokos, pálmafás, bú-
várkodásra csábító, színes korallzá-
tonyokkal tarkított, háborítatlan ten-
gerpartjai miatt vált népszerűvé a 
turisták körében. Fakultatív program-
lehetőség: az egykor a világ fűszer-
kereskedelmi központjának számító 
Stone Town városának felkeresése.  Az 
óváros alig változott az elmúlt 200 év-
ben, a zegzugos sikátorok, a módos in-
diai kereskedők házait díszítő fából fa-
ragott kapuk, erkélyek, az omán fenn-
hatóságra emlékeztető mecsetek, az 
illatos fűszerpiacok, bazárok méltán 
kaptak világörökségi védelmet.

10. nap • Zanzibár – Budapest 
A hajnali órákban transzfer a repülő-
térre, hazautazás menetrend szerin-
ti járatokkal, átszállással Budapest-
re, és megérkezés az esti órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállással Budapest – Arusha és Zanzibár – Buda-
pest útvonalon turista osztályon, helyi repülőjárattal Arusha – Zanzibár útvo-
nalon, a körutazás során légkondicionált minibusszal, a szafarikon 7 fős te-
repjárókkal, 8 éjszakai szállás helyi besorolás szerinti három- és négycsillagos 
szállodák, szafari lodge-ok kétágyas szobáiban, a Serengeti Nemzeti Parkban 
kétágyas zuhanyzós sátrakban, teljes ellátás, kivéve Zanzibár, ahol félpanziós 
ellátás, a leírás szerinti programok belépőkkel, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, vízumdíj, kilépési illeték: 49 USD/
fő, borravalók (javasolt mértéke kb. 20 USD/fő/nap), fakultatív programok, bal-
eset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.

2019. június 7-16.
Kétágyas szobában 999 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 099 000 Ft/fő

Illetékek 145 000 Ft/fő

Vízumdíj belépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám: 10 fő

Fakultatív programok árai 
(minimum létszám: 10 fő)
Treetop Walkway túra 15 000 Ft/fő

Hőlégballonozás 
a Serengetiben 199 000 Ft/fő

Egész napos Stone Town 
kirándulás és fűszerfarm 
látogatás, ebéddel 42 000 Ft/fő

szikes tó ma ideális élőhelye számos 
afrikai állatfajnak. Útközben a mint-
egy 45 km hosszú Olduvai-szurdok, 
a világ egyik legfontosabb paleoant-
ropológiai helyszínének megtekin-
tése, mely komoly szerepet játszott 
az emberi evolúció feltárásában. Az 
ásatási területen, ahol ősi csontokat, 
kőeszközöket találtak, jelenleg is zaj-
lik a feltárás. Látogatás a helyi múze-
umban. Továbbutazás a szálláshely-
re. Vacsora és szállás a Ngorongoro 

SERENGETI
NEMZETI PARK

LAKE MANYARA
NEMZETI PARK

ZANZIBÁR

NGORONGORO
KRÁTER

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás PihenésSzafari
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1. nap • Budapest – Fokváros
Elutazás a kora reggeli órákban Cape 
Townba, azaz Fokvárosba menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, átszállás-
sal. Megérkezés este, majd transzfer a 
szállodába. Szállás Fokvárosban.

2. nap • Fokváros 
Egész napos városnézés Fokvárosban, 

mely Afrika déli részén, egy Atlan-
ti-óceánba nyúló kis félszigeten fek-
szik. A belváros felhőkarcolóinak, a 
Company Garden és a parlament épü-
letének, valamint a Jóreménység várá-
nak megtekintése, mely az ország leg-
régibb épülete. A maláj negyed felkere-
sése, ahová a Holland Kelet-indiai Tár-
saság révén érkeztek maláj, indonéz, 
Sri Lanka-i muzulmánok a XVII. század 
közepétől, akiknek nagy része rabszol-
ga vagy politikai száműzött volt. A fok-
földi malájok (avagy foköldi muzulmá-
nok) a Signal Hill lejtőin telepedtek le a 
Bo-Kaapon, melynek jelentése: Fokvá-
ros felett. Jó idő esetén látogatás a vá-
ros jelképévé vált Tábla-hegyre (a kabi-
nos felvonó csak megfelelő időjárási vi-
szonyok között közlekedik – belépőjegy 

a helyszínen fizetendő), ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílik az Atlanti-óceán-
ra. Délután szabadidő az élettel teli Vic-
toria & Alfred Waterfront kikötőnél, ahol 
számos butik, üzlet, étterem és múze-
um található. Szállás Fokvárosban.

3. nap • Fokváros – 
Jóreménység-fok
Egész napos kirándulás a Fok-fél-
szigeten: a 12 Apostol hegyvonula-
ta mentén haladva utazás egy, az At-
lanti-óceán partján fekvő hangula-
tos halászfaluba. Jó idő esetén hajó-
kirándulás a fókák szigetére, ahol kb. 
4000 fóka él. Továbbutazás a Jóre-
ménység Foka Nemzeti Parkba, ahol 
az Atlanti- és az Indiai-óceán talál-
kozásának, a Cape Point-nak, majd a 

5. nap • Fokváros – 
Johannesburg – 
Greater Kruger Nemzeti Park
Transzfer a repülőtérre és elutazás 
Johannesburgba, majd továbbuta-
zás autóbusszal a Kruger Nemze-
ti Park nyugati határához. Útközben 
a gyönyörű panorámát nyújtó Blyde 
River kanyon, vízesések és a God’s 
Window kilátó felkeresése. Kora es-
te szafari program, ismerkedés az 
éjszakai állatok életmódjával. Szál-
lás a nemzeti park közelében fekvő 
lodge-ban.

6. nap • Kruger Nemzeti Park
Reggeli, majd egész napos szafari pik-
nik ebéddel a Kruger Nemzeti Park te-
rületén, mely Dél-Afrika legnagyobb 
és leghíresebb vadrezervátuma. A 
park 147 féle emlősnek, köztük az öt 
nagyvadnak (oroszlán, leopárd, bivaly, 
elefánt, orrszarvú) és több mint 500 
féle madárnak ad otthont.

7. nap • Kruger Nemzeti Park – 
Viktória-vízesés
Reggelit követően transzfer a 

repülőtérre, majd továbbutazás Zam-
biába, Livingstone városába. Transz-
fer a Viktória-vízesés közelében fekvő 
szálláshelyre. Naplementekor hajóká-
zás a Zambézi folyón. Szállás Living-
stone-ban.

8. nap • Viktória-vízesés
Délelőtt a Viktória-vízesés megtekin-
tése. Afrika negyedik leghosszabb fo-
lyóján, a Zambézin alakult ki a föld 
legszélesebb zuhataga (mintegy 1700 
méter), melyet látványos szépsége 
miatt méltán tartanak a világ hét ter-
mészeti csodája egyikének. Délután 
szabadprogram. Szállás Livingsto-
ne-ban.

9. nap • Livingstone – 
hazautazás 
Reggeli, majd transzfer a repülőtérre, 
hazautazás átszállásokkal.

10. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre a menetrend 
szerint a kora délutáni órákban.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás menet-
rend szerinti repülőjáratokkal, átszállásokkal Budapest – Fokváros és Johan-
nesburg – Budapest útvonalon, turista osztályon, és helyi repülőjárattal Fok-
város – Johannesburg és Nelspruit – Livingstone – Johannesburg útvonalon, 
a körutazás alatt légkondicionált minibusszal, 8 éjszakai szállás helyi beso-
rolás szerinti három- és négycsillagos hotelek és szafari lodge-ok kétágyas 
szobáiban, reggelivel, kivétel a szafari parkban, ahol teljes ellátás, programok 
és szafarik a leírás szerint, magyar idegenvezető.
A részvételi díjon felül fizetendő: illetékek, zambiai vízumdíj, kilépési ille-
ték (kb. 32 USD/fő), borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útle-
mondási biztosítás.

2019. április 4-13., november 12-21.
Kétágyas szobában 999 000 Ft/fő

Egyágyas szobában 1 239 000 Ft/fő

Illetékek 269 000 Ft/fő

Vízumdíj Zambiába
lépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám: 12 fő

Fakultatív programok ára
(minimum létszám 10 fő)
Félnapos Stellenbosch 
borvidéki kirándulás 33 000 Ft/fő

Jóreménység-fokának megtekinté-
se. Végül a félsziget egyik különleges 
látványossága következik, az afri-
kai pingvinek kolóniája Simon’s Town 
mellett. A program végén séta a világ-
hírű Kirstenbosch Botanikus Kertben. 
Szállás Fokvárosban.

4. nap • Fokváros 
Reggeli, majd szabadprogram Fokvá-
rosban. Félnapos fakultatív program-
lehetőség (ebéd nélkül): utazás a Fok-
város környékén található borvidé-
ken. Stellenbosch a holland és vikto-
riánus stílusban épült fehér házairól, 
szőlőtermesztéséről, egyeteméről hí-
res. Látogatás a Falu Múzeumban, 
mely az első telepesek életét mutat-
ja be. Később az 1812-ből szárma-
zó Boschendal-kúria és borgazdaság 
felkeresése, ahol borkóstolásra is le-
hetőség nyílik. Szállás Fokvárosban.FOKVÁROS

VIKTÓRIA-VÍZESÉS

JÓREMÉNYSÉG - FOK

KRUGER NEMZETI PARK

Dél-Afrika
És a Viktória-vízesés

Magyar
Idegenvezető

Csoportos
körutazás

Természeti
 látnivalók

Szafari
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Uganda 

1. nap • Budapest – Entebbe 
Elutazás menetrend szerinti repülőjá-
ratokkal, átszállásokkal Közép-Ugan-
dába, Entebbébe. Megérkezés a késő 
esti órákban, majd transzfer a szállo-
dába. Szállás Entebbében.  (A kései ér-
kezés miatt nincs ellátás.)

2. nap • Entebbe – Murchison 
Falls Nemzeti Park
Reggeli, majd transzfer a Murchison 
Falls Nemzeti Parkba. Uganda legna-
gyobb rezervátuma nevét a terüle-
tet átszelő Nílus egyik vízeséséről kap-
ta. Útközben látogatás a Ziwa Orrszar-
vú Menhelyen. Az intézetet a fehér és 
fekete orrszarvúk szaporodásának 
elősegítésére hozták létre azzal a cél-
lal, hogy helyreállítsák a megfogyat-
kozott rinocérosz állományt Uganda 

Elisabeth Nemzeti Parkban. Az egy-
kor vulkanikus terület változatos dom-
borzatának, növényvilágának köszön-
hetően ma Uganda vadállományban 
egyik leggazdagabb része. A szafari so-
rán oroszlán, erdei disznó, bivaly, ele-
fánt, impala, a szikes tavaknál flamin-
gó, pelikán, víziló tűnhet fel a közelben. 
Vacsora és szállás a nemzeti parkban.

7. nap • Queen Elisabeth 
Nemzeti Park – Bwindi 
Nemzeti Park
Reggeli után elutazás a park déli ré-
szére, Isasha környékére, amely első-
sorban a fára mászó oroszlánok élő-
helye. Egész Afrikában talán ezen a te-
rületen a legnagyobb a valószínűsége, 
hogy az itt honos fügefák alacsonyabb 
ágain megfigyelhetők legyenek ezek 

az állatok. Látogatás az Ugandában 
jellemző mocsári antilopok párzó he-
lyén. Továbbutazás a Bwindi Nemze-
ti Parkba. A Kongó és Uganda határán 
fekvő nemzeti park neve áthatolha-
tatlan erdőt jelent és elsősorban az or-
szág legnagyobb nevezetességének, a 
hegyi gorillának az élőhelye. A mintegy 
25 ezer éves erdős területen rendkí-
vül ritka hüllők, pillangók és madárfa-
jok is élnek. Vacsora és szállás a Bwin-
di Nemzeti Park közelében.

8. nap • Bwindi Nemzeti Park
Egész napos gorillales. A parkban 340 
egyedet regisztráltak, ami a föld ál-
lományának csaknem a fele. A hegyi 
gorillákat a kihalás szélén, a kritiku-
san veszélyeztetett fajok között tart-
ják nyilván. Számuk csak az utóbbi 

időben indult lassú növekedésnek. Az 
eligazítás utáni gyalogtúra az esőer-
dőben és a bambusszal benőtt hegyi 
lejtőkőn akár egész nap is tarthat. Ha 
sikerül a helyi vezetők irányításával 
egy gorilla család nyomába kerülni, 
az állatok egész közelről, kb. 6 méter-
ről akár egy órán keresztül is megfi-
gyelhetők. Vacsora és szállás a Bwindi 
Nemzeti Park közelében.

9. nap • Bwindi Nemzeti Park – 
Kampala – Entebbe
Reggeli után visszautazás Uganda fő-
városába, Kampalába. A mintegy 8 
órás út az Afrika Svájcának is nevezett 
Uganda hegyes, zöld vidékén vezet ke-
resztül. Az utazás emlékezetes pilla-
nata az Egyenlítőn való áthaladás. Rö-
vid pihenő az itt kialakított látogató-
központban. Este hazautazás menet-
rend szerinti járatokkal, átszállással.

10. nap • Entebbe – Budapest 
Megérkezés Budapestre menetrend 
szerint.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás a köru-
tazás alatt légkondicionált autóval vagy minibusszal, 8 éjszakai szállás helyi 
besorolás szerinti három- és négycsillagos szállodák és szafari lodge-ok két-
ágyas, zuhanyozós szobáiban illetve sátraiban, Entebbében reggelis, a 2. naptól 
teljes ellátás, programok és szafarik a leírás szerint, angol nyelvű idegenvezető
A részvételi díjon felül fizetendő: repülőjegy illetékkel Budapest – Entebbe – 
Budapest útvonalon, melynek aktuális árairól az OTP Travel irodái készség-
gel adnak felvilágosítást, vízumdíj, borravalók, baleset-, betegség- és pogy-
gyászbiztosítás, útlemondási biztosítás. 
A sárgaláz elleni védőoltás kötelező!
Szállás kategória emelése felár ellenében lehetséges.
Kérjen személyre szabott árajánlatot az OTP Travel irodáitól a létszám, a ter-
vezett utazási időpont és az egyedi igények alapján.

2019. január - december időszakban
Irányár kétágyas 
szobában  999 000 Ft/fő

Irányár egyágyas 
szobában 1 099 000 Ft/fő

Vízumdíj 18 000 Ft/fő

Minimum létszám: 2 fő

MURCHISON FALLS 
NEMZETI PARK 

ENTEBBE

QUEEN ELISABETH 
NEMZETI PARK

BWINDI NEMZETI PARK 

KAMPALA
KIBALE 
NEMZETI PARK 

természetvédelmi területein. A gyalog-
túra során lehetőség nyílik a vadállatok 
egészen közeli megfigyelésére. A prog-
ram után továbbutazás a Nílus men-
tén a nemzeti park közeli szálláshelyre. 
Ebéd útközben egy helyi étteremben.

3. nap • Murchison Falls 
Nemzeti Park
A délelőtti szafari során a park sza-
vannás területein oroszlánok, zsirá-
fok, elefántcsordák, bivalyok láthatók. 
Délután a környék felfedezése egy ha-
jós szafari alkalmával, mely nem csak 
a vízi vadvilág megfigyelésére, hanem 
madárlesre is alkalmat nyújt. A folyó 
ezen szakasza mintegy négyezer vízi-
lónak, és a hatalmas nílusi krokodil-
nak ad otthont, a part mentén lenyű-
göző színekben pompázó jégmada-
rak és gyurgyalagok figyelhetők meg. 
Szerencsével az egyes feltevések sze-
rint a dodó és a dinoszaurusz keresz-
teződéséből származó, igen ritka pa-
pucscsőrű madár is látható. A kirán-
dulás végén a Murchison-vízesés 
megtekintése, ahol a Nílus egy mind-
össze 7 m szélességű szoroson át-
haladva 40 méter magasról zúdul a 
mélybe. Vacsora és szállás a Murchi-
son Falls Nemzeti  Park közelében.

4. nap • Murchison Falls Nem-
zeti Park – Kibale Nemzeti Park
Korán reggel elutazás a Kibale Nem-
zeti Parkba. Uganda délnyugati, 

hegyes-dombos vidékén csodálatos, az 
eddig megszokottól teljesen eltérő tája-
kon vezet az út. A Rwenzori hegyek lá-
bánál fekvő Fort Portal környéke mély-
zöld teaültetvényekkel teli. Délután gya-
logtúra a Kibale erdő keleti szélén, a he-
lyi közösségek által 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.

5. nap • Kibale Nemzeti Park – 
Queen Elisabeth Nemzeti Park
Reggeli után félnapos gyalogtúra a Ki-
bale Nemzeti Parkban. Az erdős te-
rület három nagy, több mint 100 ta-
got számláló csimpánzközösség, va-
lamint több veszélyeztetett faj, mint 
a vörös kolobusz majmok és a rit-
ka csuklyás cerkófok élőhelye. A tró-
pusi erdőben sétálva kis szerencsével 
egészen közelről láthatók a csimpán-
zok. Továbbutazás a Queen Elisabeth 
Nemzeti Parkba. A természetvédelmi 
területet keletről és nyugatról egy-egy 
tó, északon a Rwenzori-hegyek (a Hold 
hegyei) övezik, melynek legmagasabb, 
négyezer méter feletti csúcsait gyak-
ran hó fedi. Vacsora és szállás a Queen 
Elisabeth Nemzeti Parkban.

6. nap • Queen Elisabeth 
Nemzeti Park 
Hajnali és napközbeni szafari a Queen 

Angol
Idegenvezető

Egyéni
körutazás

Szafari
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1. nap • Budapest – Maun
Elutazás menetrend szerinti repülő-
járatokkal, átszállásokkal Maunba, az 
Okavango Természetvédelmi Terü-
let  központjába. A város az innen in-
duló, egyre népszerűbb szafari útvo-
nalaknak köszönheti fejlődését, bár 
Botswana a természet eredeti álla-
potának megőrzése érdekében igyek-
szik korlátozni az ideérkezők számát.

2. nap • Maun – Okavango-delta 
Érkezés után továbbutazás menet-
rend szerinti kis repülőgéppel a folyó-
torkolatot övező egyik nemzeti park, 
a Moremi Vadrezervátum bejárata 
közelében fekvő szafari lodge-ba. A 
világ legnagyobb szárazföldi deltá-
ját az Angolában eredő Okavango fo-
lyó hozta létre, ami Botswanába érve 
fokozatosan eltűnik a Kalahári ho-
moksivatagban. Medréből szinte tel-
jesen hiányzik az iszap, a víz horda-
lékának zömét a homok alkotja, me-
lyet az itt termő növények gyökerei 
tartanak egyben. A folyó így egy na-
gyon különleges természeti környe-
zetet hozott létre mintegy 15 ezer 
négyzetkilométeren, egy lagúnákkal, 
csatornákkal, szigetekkel tarkított 
vízi paradicsomot, ami számos afri-
kai állatfajnak ad otthont. 

vízesés körül kiépített park kilátóhe-
lyeiről akár több oldalról is megcso-
dálható a 60-100 méterről alázúduló 
vízfüggöny. Szállás Livingstone-ban.

9. nap • Livingstone – Budapest
Reggeli majd transzfer a repülőtérre, 
hazautazás menetrend szerinti jára-
tokkal, átszállásokkal.

10. nap • Budapest
Megérkezés Budapestre menetrend 
szerint.A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: utazás helyi repü-

lőjárattal Maun – Okavango-delta – Kasane útvonalon, a körutazás alatt lég-
kondicionált autóval vagy minibusszal, 7 éjszakai szállás helyi besorolás szerin-
ti három- és négycsillagos szafari lodge-ok kétágyas szobáiban és zuhanyozós 
sátrakban, a szafari parkokban teljes ellátás, Livingstone-ban reggelis ellátás, a 
leírásban szereplő programok, helyi angolul beszélő sofőr/ranger vezetésével.
A részvételi díjon felül fizetendő: repülőjegy illetékkel Budapest - Maun és Li-
vingstone - Budapest útvonalon, melynek aktuális árairól az OTP Travel irodái 
készséggel adnak felvilágosítást, zambiai vízumdíj, kilépési illeték (kb. 32 USD/fő), 
borravalók, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás.
Kérjen személyre szabott árajánlatot az OTP Travel irodáitól a létszám, a terve-
zett utazási időpont és az egyedi igények alapján.

2019. január - december időszakban
Irányár kétágyas 
szobában 1 259 000 Ft/fő

Irányár egyágyas 
szobában 1 569 000 Ft/fő

Vízumdíj Zambiába
lépéskor 50 USD/fő

Minimum létszám: 2 fő

OKAVANGO DELTA

VIKTÓRIA-VÍZESÉS

CHOBE NEMZETI PARK

Botswana
és a Viktória-vízesés

3 – 4. nap • Okavango-delta 
Tartózkodás teljes ellátással a szafari 
lodge-ban. Napi két alkalommal szafari 
gyalogosan, vagy a hagyományos, fá-
ból faragott kenukkal (mokoro). A vad-
lesek során az öt nagyvadon (”big fi-
ve”: oroszlán, leopárd, kafferbivaly, orr-
szarvú, afrikai elefánt) kívül vízilovak, 
krokodilok, gepárdok, hiénák, páviánok 
és több mint 400 madárfaj, sőt, szá-
mos veszélyeztetett állatfaj, így például 
akár az afrikai vadkutya is látható.

5. nap • Okavango-delta – 
Chobe Nemzeti Park
Elutazás helyi kis repülőgéppel Botswana 
északi részére, a négy ország: Botswana, 
Namíbia, Zambia és Zimbabwe hatá-
rán fekvő Kasane városkába. Transzfer a 
Chobe Nemzeti Park mellett, a Chobe fo-
lyó partján fekvő szafari lodge-ba.

6. nap • Chobe Nemzeti Park
Egész napos szafari és hajókirándulás 
az elsősorban hatalmas elefántcsordái-
ról nevezetes Chobe Nemzeti Parkban. 
Botswana legrégebbi rezervátumában, 
amelyet egykor a busmanok laktak. A 
felmérések szerint mintegy 50 000 kala-
hári elefánt él itt. A Chobe-folyó is renge-
teg állatot vonz a térségbe, a víz mellett 
vízilovak, krokodilok is láthatóak. Teljes 
ellátás és szállás a szafari lodge-ban.

7. nap • Chobe Nemzeti Park – 
Kasane – Livingstone 
Reggeli után transzfer a zambiai Li-
vingstone városába. A határátlépés 
után utazás a Viktória-vízesés kö-
zelében fekvő szálláshelyre. Naple-
mentekor hajókirándulás a Zambézi 
folyón. Szállás Livingstone-ban.

8. nap • Livingstone – 
Viktória – vízesés
A Viktória-vízesés megtekintése. 
Afrika negyedik leghosszabb folyó-
ján, a Zambézin alakult ki a föld leg-
szélesebb zuhataga (mintegy 1700 
méter), melyet látványos szépsé-
ge miatt méltán tartanak a világ hét 
természeti csodája egyikének. A 

Az Okavango-delta 
hatalmas mocsárvidé-
ke 2014-ben ezredikként 
került fel az UNESCO 
világ örökségi helyszí-
neinek listájára.

Angol
Idegenvezető

Egyéni
körutazás Szafari
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