
Poletna podsaharska Afrika
Hakuna Matata 11/12 dni
Kenija, Tanzanija – Klikni tukaj

Potovanje »Hakuna Matata« vas popelje od masajskih vasic 
do Bušmanov in vas vplete v kulturni mozaik kenijskih in 
tanzanijskih plemen. 

Nepregledne črede divjih živali, ki se selijo prek savane v 
iskanju vode, in bogata kultura prvobitnih plemen v ved-
no drugačnm okolju sta kot z najbolj izbranih slik. Nad 
vsem tem se dviga snežena kapa mogočnega Kilimandžara, 
dramatičnosti na vsakem koraku kar noče zmanjkati. 

Kenija ponuja samosvoj preplet mnogih afriških nasprotij. 
Od divjih živali do pestrega nočnega življenja, sodobnih mest 
in masajskih vasic, bogate tradicionalne kulture in moderne 
umetnosti. Vse to je postavljeno v osupljivo okolje, ki nas ne 
pusti ravnodušnih, zato nikoli ne zmanjka razlogov za obisk. 
Safari v svetovno znanem rezervatu Masai Mari, vsrkavanje 
vzdušij ob divjih jezerih, uživanje utripa svetovljanskega Nai-
robija.

Tanzanija privlači s svojimi prostranimi narodnimi parki, 
ki zavzemajo več kot četrtino njenega ozemlja. Možnosti za 
opazovanje divjih živali so tukaj naravnost izjemne! Prizori se 
pred očmi popotnikov menjujejo kot v najbolj napeti doku-
mentarni oddaji. Levi, sloni, nosorogi, zebre, gazele, antilope, 
črede bivolov ... 

Na potovanju po Keniji in Tanzaniji nočimo v prepro-
stih, a čistih hotelih 3* z zajtrkom, na safariju pa nas gostijo 
kampi s polnim penzionom. Na safariju po Tanzaniji potu-
jemo z džipi, na safariju po Keniji s predelanim kombijem, 
privoščimo si izlet z ladjico na jezeru Naivasha in obiščemo 
Masaje in Hadžabe. Vključeno je taborjenje (oprema, polni 
penzion, voda) ter vstopnine za parke in ostale znamenitosti 
po programu.)
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Potovanje lahko nadaljujemo na rajski otok Zanzibar.

Hakuna Matata in Zanzibar 14/15 dni - Klikni tukaj

Zanzibar je pravi posladek, vedno z ravno pravim dotikom 
eksotike in mnogimi skrivnostmi za prenekaterim ovinkom. 
Vstop v drug svet razkrije še eno poglavje tako afriške kot 
svetovne zgodovine. Otok seveda ponudi tudi tisti prislužen 
približek raja s tropskimi plažami in pravim počitniškim 
vzdušjem!

Nočimo v Stone Townu in obmorskem mestecu Nungvi v 
hotelih 3* z zajtrkom. 

Ali pa safari izkusimo kot aklimatizacijo pred vzponom na 
streho Afrike.

Mogočni Kilimandžaro in safari 12 dni - Klikni tukaj

Kilimandžaro je sam zase nesporen vrhunec potovanja, vz-
pon nanj pa nepozabna dogodivščina. “Kili”, kot je njegovo 
ljubkovalno ime, je s 5895 m najvišja gora Afrike in tudi 
najvišja samostoječa gora na svetu! S svojo slovito sneženo 
kapo vlada nad ravninami pod seboj in predstavlja izziv sve-
tovnega pomena ...

5-dnevni treking na Kilimandžaro vključuje polni penzion-
om, nočitve z zajtrkom v hotelih 3* v Nairobiju in Arushi, 
nosače na trekingu in dovoljenja za vstop v nacionalne parke.

MOGOČE PA SO ŠE MNOGE DRUGE KOMBINACIJE: 
SAMO SAFARI PO TANZANIJI, SAFARI Z VZPONOM 
NA KILAMANDŽARO ALI PODALJŠKOM NA ZANZI-
BARJU …
VSA POTOVANJA VODI ANGLEŠKO GOVORIČI 
VODNIK, V PRIMERU, DA JE POTNIKOV VEČ KOT 10, 
SE VAM PRIDRUŽI TUDI SLOVENSKI VODNIK.LAH-
KO PA VAM PRIPRAVIMO POVSEM INDIVIDUALEN 
PROGRAM, PRILAGOJEN VAŠIM ŽELJAM.
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