Med Bušmani in Masaji ter skok na Zanzibar, 11 dni
Hoteli 3*, lodgi, masajska vasica
– pravi safari v bisere med afriškimi narodnimi parki
– kulturni mozaik: od slikovitih Masajev do plemen Bušmanov
– čudoviti rajski otok Zanzibar

23.10.2019 do 02.11.2019
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Vzhodna Afrika je eden izmed najbolj vabljivih delov našega planeta. Mikavna imena
svetovno znanih krajev se menjajo eno za drugim in predstavljajo izjemen scenarij za to
prvovrstno afriško igro. Nepregledne množice divjih živali in bogata kultura prvobitnih plemen
na vedno drugačnem prizorišču, kot iz najbolj izbranih slik. Nad vsem tem se dviga snežena
kapa mogočnega Kilimandžara, dramatičnosti kar ne zmanjka na vsakem koraku. Tukaj si
obiskovalec reče, “to je Afrika”! Še en v nizu vseh presežkov pride na koncu v najbolj rajski
podobi kot iz kartic, Zanzibar!
Tanzanija privlači s svojimi prostranimi narodnimi parki , ki zavzemajo več kot četrtino
njenega ozemlja. Možnosti za opazovanje divjih živali so tukaj naravnost izjemne! Slike se
menjajo pred očmi popotnikov kot v najbolj nepredstavljivi dokumentarni oddaji. Levi, sloni,
nosorogi, zebre, gazele, antilope, črede bivolov …
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 in seveda ponudi tudi tisti prislužen približek raja s tropskimi plažami
in pravim počitniškim vzdušjem!
VIDEO IZ TANZANIJE
1. dan LJUBLJANA – ISTANBUL – KILIMANJARO – ARUSHA. Zbor na ljubljanskem
letališču in polet preko Istanbula proti letališču Kilimanjaro, kjer pristanemo naslednje
jutro. (letalo)
2. dan ARUSHA – NP MANYARA – KARATU. Zajtrk in osvežitev. Zdaj je čas za tisto, po
čemer Tanzanija slovi. Čakajo nas dnevi pravega safarija v najlepših izmed mnogih narodnih
parkov Tanzanije. Vožnja nam odstira skrivnostno divjo pokrajino. Postanemo v poljedelski
vasici Mto Wa Mbu, kjer obiščemo tržnico. V tanzanijskih parkih živi preko štiri milijone divjih
živali in povsem vsakdanji je dogodek, da se znajdemo sredi črede slonov, bivolov, zeber,

gnujev, žiraf … Vstopimo v nacionalni park Manyara z neokrnjeno naravo, vodnimi gozdovi,
največjim številom pavijanov in z več kot 400 vrstami ptic in metuljev. Opazovali bomo rob
tektonskega jarka in na tisoče flamingov in drugih vodnih ptic, ki žive na obrobju slanega
jezera. Kosilo na poti. Proti večeru prispemo v lodge in si privoščimo večerjo. Nočitev.(H,
ZKV)
3. dan KARATU – izlet v NGORONGORO (UNESCO). Vstanemo še pred sončnim
vzhodom in použijemo zgodnji zajtrk, nato pa se odpravimo na celodnevni izlet proti kraterju
Ngorongoro, ki je svetovna znana kaldera. Spustimo se v njegov objem, navduši pa nas
lokacija, mnogi slikoviti razgledi in velika koncentracija živali, kajti tu živi preko 120 vrst
sesalcev. Edinstveno okolje ponuja samosvojo izkušnjo in predstavlja enega izmed vrhuncev
potovanja! V kraterju so našle prostor mnoge živali: gnuji, zebre, bivoli, elandi, nilski konji,
levi, gepardi, flamingi, šakali, nosorogi, antilope, številne vrste ptic … Krater pa svojim
prebivalcem ponuja dovolj pašnikov in vode preko celega leta, da lahko tukaj preživijo. Cel
dan smo v kraterju in raziskujemo njegovo območje. Kosilo imamo kar tam, v tem
neverjetnem okolju. Pozno popoldne se vrnemo nazaj v naš lodge, polni novih doživetij …
Večerja in nočitev. (H, ZKV)
4. dan KARATU – izlet proti jezeru EYASI (plemena). Zajtrk. Ponovno vstanemo zgodaj
in izkoristimo jutro za raziskovanje narodnega parka. Odpeljemo se na območje plitvega
natrijevega jezera Eyasi, ki neprestano izhlapeva, kar včasih povzroči tudi popolno izginotje
jezera. Ko je nivo vode v jezeru dovolj visoko, se tukaj zadržujejo najlepše vrste ptic, med
katerimi sta tudi dve vrsti flamingov. Vsako leto v jatah priletijo do jezera, saj so tukaj njihova
jajca in mladiči varni pred plenilci. Včasih pa jezero poplavi in takrat lahko tukaj vidimo tudi
podvodne konje. Tukaj bomo spoznali lokalna plemena, ki se ukvarjajo s poljedelstvom,
živinorejo in predelavo mesa. Kosilo na poti. Odpeljali se bomo v vas, kjer nam bosta plemeni
Hadzabe in Datoga pokazali lovske veščine. Hadzabe so edino pleme, ki še vedno sledi
tradiciji lova in nabiralništva, kot so počeli predniki v prvih človeških skupnostih. Lov je tukaj
prepovedan, a ker se pleme preživlja izključno z lovom in nabiralništvom, so edini, ki imajo
pravico do lova. Morda se jim pri lovu tudi pridružimo? Večerja in nočitev v lodgu. (H, ZKV)
5. dan KARATU – TARANGIRE – ARUSHA. Zajtrk. Odpeljali se bomo proti narodnemu
parku Tarangire. Park je najlepše zrcalo divjine, kjer živi nedvomno najštevilčnejša
populacija slonov v Afriki z neverjetno veliki čredami. V parku je ogromno eksotičnih ptic,
antilop, levov, leopardov, žiraf, bivolov in pitonov. Najpomembnejša značilnost tega parka pa
je seveda reka Tarangire. Ob rečnih bregovih in tudi drugod po parku rastejo afriški kruhovci
ali baobabi, ki so med največjimi drevesi na svetu. Kosilo v parku. Večerja in nočitev v hotelu
v Arushi. (H, ZKV)
6. dan ARUSHA – MASAJSKA VASICA. Zajtrk. Zjutraj obiščemo sirotišnico “Kibowa –
Kituo Bora cha Watoto!” ali v slovenščini: “Boljši center za otroke!” Ustanovili in postavili sta
ga dve dobrodušni gospe, ki nudita svoje srce in dušo otrokom, kot bi bili njuni. Kosilo na
poti. Potem si bomo privoščili pravo kulturno poslastico in stik s pravo tradicijo. Obiskali

bomo masajsko vasico, kjer bomo lahko spoznali Masaje, njihovo kulturo in navade. Vasica
je odmaknjena in tja ne zaide dosti turistov – zato bomo imeli priložnost spoznati pristno
masajsko življenje. Videli bomo tudi predstavnike bojevnikov, ki so v masajski skupnosti
najbolj cenjeni in spoštovani in so tudi edini, ki si smejo pustiti dolge lase. Večerja. Nočitev v
masajskih kočah; preprosto, a čisto. (P, ZKV)
7. dan MASAJSKA VASICA – ARUSHA – polet na ZANZIBAR – STONE
TOWN (UNESCO). Zajtrk. Zjutraj se odpravimo proti Arushi, od koder poletimo v obmorski
raj – na Zanzibar! Po pristanku nas čaka prevoz do hotela. Sprehod po kamnitem mestu
Stone Town. Začutimo skrivnosten pridih arabskega sveta, kajti mesto je bilo skoraj 200 let
prestolnica Omanskega sultanata. Vplivi tega časa so pustili mestu neizbrisen pečat. Ozke
ulice, številne mošeje, tržnice, pristanišče, trdnjava … Drug svet, kjer imamo občutek, da smo
nekje na Bližnjem vzhodu in ne v Afriki. Seveda so se primešali tudi afriški vplivi in nastala je
nenavadna mešanica, ki zapelje v svoj vrtinec dogajanja. Vrnitev v hotel in nočitev.(H, Z,
letalo)
8. dan STONE TOWN – NUNGWI. Zajtrk. Dopoldan lahko izkoristimo za raziskovanje
mesta ali se odpravimo na izlet na zaporniški otok, ki slovi po želvah velikankah (doplačilo).
Proti poldnevu se odpeljemo proti severu otoka. Zanzibar je že dolgo znan kot otok začimb,
katerih pridelavo na veliko so začeli omanski sultani v 17. stoletju. Še vedno je otok poln teh
začimbnih plantaž, ki jih opazujemo na poti. Nageljnove žbice, cimet, muškatni orešček,
poper, žafran … Vse to in še več zelo dobro uspeva v značilnem tropskem podnebju
Zanzibarja. Na poti spoznamo tudi del temnejše plati afriške zgodovine. Otok je bil namreč
nekoč središče trgovine s sužnji … Zvečer prispemo do male vasice na severu, našega
pravega malega raja. Si zdaj morda že prepevate tisto znano pesmico o Zanzibarju? Naj
samo namignemo: “… palme, banane in kokos, otok cvetoč …” Res je tako, morda še lepše?
Zdaj se začne tisti pravi tropski užitek, počitnice so tu! Nočitev v hotelu ob morju. (H, Z)
9. – 10. dan NUNGWI – prosto za počitnice. Prosti dnevi za uživanje na rajskih plažah
Zanzibarja. Vse dni vključen zajtrk v hotelu. Prosti čas lahko izkoristimo za počitnikovanje,
lahko pa uživamo tudi v številnih drugih aktivnostih. Možnosti je veliko – od izletov z ladjico
za opazovanje delfinov, do “snorklanja”, potapljanja, vožnje s tradicionalnim lesenim čolnom
… Ali zgolj uživanje počitniškega vzdušja v kraju Nungwi. (H, Z)
11. dan ZANZIBAR – ISTANBUL – LJUBLJANA. Zgodaj zjutraj vožnja na letališče in
polet preko vmesnega letališča proti Brniku. (letalo)
Dovoljujemo možnost, da se dnevi ali posamezne aktivnosti v programu zamenjajo,
vsebinsko pa ostane program nespremenjen. V primeru, da se spremeni vozni red
notranjih letov, je mogoče, da na Zanzibar poletimo dan prej ali dan kasneje.
Iz države je strogo prepovedno odnašati živali, rastline, semena, minerale,
arheološke najdbe, korale, izdelke narejene iz nosorogovih ali slonjih rogov.

Cenovni podatki:
Cena potovanja
po razpisnem programu

Redna cena
2598 EUR

Aktualna cena
2598 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Vizum za Tanzanijo - plačilo na kraju samem

100,00 EUR
50,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)

295,00 EUR
4,56 %
60,00 USD

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

3,50 %
5,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine (298 EUR), notranji let Arusha-Zanzibar, nočitve glede na spodnji opis, prevoze in
oglede s klimatiziranim avtobusom, prevoz z džipi na safariju po Tanzaniji, obisk plemen
Masaji in Hadzabe, vstopnine po programu, slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške
organizacije in priprave potovanja.
Nočitve: 5 nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (Arusha, Zanzibar), 1 nočitev z zajtrkom in večerjo
v masajski vasi (skupni tuš in wc), 3 nočitve v lodgu s polnim penzionom (preprosto, a čisto).
Doplačilo za enoposteljno sobo: velja za vse nastanitve razen pri Masajih, kjer so v sobi
2-4 sopotniki skupaj.
VIZE: Vizum za Tanzanijo dobimo na mejnem prehodu. Potrebujemo najmanj še 6 mesecev
veljaven potni list. Plačilo se izvede v gotovini, v ameriških dolarjih (50 USD).
ZDRAVJE:
Malarija: uradno je Tanzanija malarično področje. Cepljenje ni obvezno. V praksi so kraji,
kamor potujemo, le pogojno rizični. Pomembna je PREVENTIVA – močnejši repelenti proti
komarjem (DEET med 30 in 50 % ali več kot 20 % pikaridina) ter dolga oblačila in zaprta
obuvala. Tablete proti malariji (antimalariki) niso obvezne in lahko imajo stranske vplive,
pred uporabo je nujen posvet z vašim zdravnikom. Vse dodatne informacije o boleznih in
predhodni zaščiti lahko dobite na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, Zaloška
29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si.

Rumena mrzlica: cepljenje je obvezno le za potnike, ki prihajajo v Tanzanijo iz endemičnih
območij (to Evropa ni).
Koristni podatki:
ZA KOGA: ZA VSE, ki želite doživeti pravi afriški safari z divjimi živalmi, spoznati njihov
način življenja ter se hkrati še spočiti ob plažah oceana. Primerno za družine.POUDAREK
POTOVANJA: aktivno spoznavanje živalskega sveta in kulture ter počitek ob plaži.NAČIN
POTOVANJA NA SAFARIJU: džipi (4-7 oseb, vsi potniki pri oknu ter možnostjo
fotografiranja nad streho, profesionalni lokalni vozniki z ogromno znanja o živalih in
pokrajini).PREDVIDENA VELIKOST SKUPINE: 15-25. Srednje velika skupina je gibljiva in
potovalno učinkovita. Cena potovanja je izračunana pri 20-ih sopotnikih.NAMESTITVE:
Tekom safarija v lodgih, sicer v hotelih. Na Zanzibarju smo nastanjeni v hotelu/bungalovu tik
ob oceanu na delu z najlepšo plažo in morjem (sever otoka).PREHRANA: Tekom safarija je
vključen polni penzion (kosilo na poti), na Zanzibarju pa nočitev z zajtrkom. Okrog hotela in
ob plaži so na voljo številne restavracije, kjer poskrbijo za vse okuse. Masajska večerja
vključuje tudi tradicionalne jedi.VODENJE: Vodnik Agencije Oskar in lokalni vodniki (tekom
safarija). Vodenje in razlage so v slovenskem jeziku, včasih v prevodu. Vodnik nas vpelje v
deželo ter poskrbi za nas.VOŽNJA: turistični in doživeti tempo. Ker so razdalje v Afriki velike,
je vožnje precej, a je ta ves čas zanimiva, saj nas spremlja izjemna pokrajina in različne
živali. Intenzivnim dnem sledijo bolj sproščeni, počitek.OBLEKA: udobna, zračna, ohlapna
oblačila. Zaradi zaščito pred komarji dolge rokave in hlače, zaprta obuvala. Za zaščito pred
soncem očala, sončna krema, pokrivalo, ruta. Zaradi prahu raje očala kot leče. Zaradi nizkih
temperatur ponoči nujno kos toplih oblačil, nogavice.Na safariju ne nosite kričečih oblek, ki bi
lahko vznemirjale živali, in nikoli ne zapuščajte terenskega vozila.
POMEMBNA OPOZORILA: zaščita pred komarji (vsebnost Deeta vsaj 30 %), zaščita pred
tropskim soncem, prtljaga max. 23 kg (na notranjem letu 15 kg, a je doplačilo za dodaten
kilogram zelo ugodno (cca. 1-2 EUR/kg), občasno prenašanje prtljage.
Koristne informacije o gori Kilimandžaro preberite TUKAJ.
Koristne informacije o Tanzaniji
VIZE: Slovenci potrebujemo vizo. Dobimo jo na prehodu meje/letališču ob plačilu 50 USD.
Potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list po koncu potovanja.
ZDRAVJE: Cepljenje ni potrebno, če ne prihajate iz rizičnih držav. O zdravju se posvetujte
na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, tel.: 386 (0) 1
586-39-00, fax.: 386 (0) 1 540-31 90, info@zdravinapot.si .
VREME: Tanzanija ima večino leta prijetno tropsko podnebje, ki se lahko razlikuje od
območja do območja. Vsa obalna območja in otoki imajo izrazito tropsko monsunsko

podnebje z deževno in suho sezono. Med deževno sezono (konec marca – junij in november
– december) padavine niso predvidljive in možne vsak dan, temperature pa se gibljejo tako
kot večino leta med 25 in 35°C.
Vsa območja Tanzanije izven obale imajo podnebje spremenljivo glede na nadmorsko
višino. Večina celine do višine 2000 m ima najbolj hladne mesece med junijem in avgustom,
najbolj tople pa med decembrom in marcem. Temperature v hladnih mesecih lahko padejo
tudi pod 10°C ponoči in se dvignejo do največ prbl. 25°C podnevi. V toplih mesecih so
dnevne temperature med 20 in 30°C. Padavine so najbolj pogoste med poznim marcem in
začetkom junija.
Najboljši čas za obisk je med decembrom in marcem ter med julijem in zgodnjim
septembrom.
Za več informacij lahko pogledate: www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Hrana Tanzanije je zelo raznolika glede n a območje, kjer se
nahajamo. Obalna in otoška območja so znana po bolj pikantni in na splošno bolj začinjeni
hrani in veliko morske hrane. Celinska območja imajo kot osnovno prehrano ugali, nekakšne
knedlje iz belega pšeničnega zdroba. Poleg ugalija sta kot osnovna hrana tukaj tudi riž in
čapati (ploščat kruh, ki izvira iz Indije). Priloge pa so zelo različne. Navadno k glavnemu
obroku postrežejo vsaj eno zelenjavno jed in eno mesno. Meso je na splošno zelo priljubljeno
in se ga pripravlja na mnoge različne načine. V juhah, omakah, pečenega ali na žaru. Vedno
več je vplivov tujih kulinarik, med katerimi v Tanzaniji prevladuje indijski vpliv. Vedno je na
voljo mnogo prigrizkov, kot so pekarski izdelki, samose, riževe sladice.
Tanzanija ima tudi ogromno slastnega tropskega sadja (sezonsko). Od pijač je široko
razširjen čaj, sledi mu kava, zatem različni sokovi iz tropskega sadja ali kakšnih drugih
tropskih rastlin. Od alkohola je v najbolj splošni uporabi pivo, na voljo pa so tudi lokalne ali
uvožene žgane pijače.
Svetujemo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš
vodnik.
VARNOST: Tanzanija je pretežno varna dežela. Kljub pretežno prijaznim in poštenim
ljudem pa se lahko najdejo tudi nepridipravi, ki jim diši vaša lastnina.
Priporočamo vam, da ste skozi ves čas potovanja pozorni na osebno lastnino in da ne nosite
na potovanje dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov! Agencija Oskar ne odgovarja za
morebitno izgubo vaše osebne lastnine. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo vaš
vodnik.
OBLEKA: Podobno kot pri nas. V Tanzaniji se glede obleke ni potrebno posebej prilagajati

in smo lahko oblečeni po evropski modi. So pa lokalni prebivalci precej konzervativni glede
oblačenja, zato je lepo da so ramena, kolena in dekolte zakriti. Kako se torej pripraviti?
• Na splošno so preko celega leta najbolj primerna udobna športna oblačila. Obleke naj bodo
zračne, bolj ohlapne in iz naravnih materialov.
• Kakšno srajco z dolgimi rokavi, ki vas bo varovala pred soncem in vetrom na safariju.
• Paziti moramo na glavo in vrat – priporočamo kapo ali klobuk, lahko tudi naglavna ruta.
• Dodajte nekaj toplih kosov oblačil (velur ali volno in vetrovko, anorak), tudi dolge hlače.
Pripravljeni moramo biti na temperature od 15 – 30 stopinj.
• Obutev. Kos zaprte obutve predvsem za večji del potovanja. Športne copate ali treking
čevlji. Če ne zaupate gležnjem naj vaši čevlji oprimejo gleženj. Ne pozabite pa na dobre
odprte sandale z nasekano gumo (da se lepo hodi v njih in nudijo čvrst korak) za toplejše dni.
• Ne pozabite na kopalke in brisačo.
• Brisača za umivanje v kampih.
LOKALNA VALUTA: Tanzanijski Šiling; 1 Šiling (= 100 sentijev)
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v večjih
trgovinah. Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA,
MASTERCARD, nekje MAESTRO) v večjih mestih. Včasih dvigovanje na bankomatih in
plačilo s kreditno kartico ne deluje, zato vam priporočamo dovolj gotovine v EUR za vsak
slučaj.
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 15 do 20 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Tanzanije v Slovenijo je 00
386 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije v Tanzanijo je 00 255 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Telefoni in internet so na voljo v večjih krajih, mobiteli delujejo povsod.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost je 220 V in uporabljajo Angleške vtičnice.
Priporočamo nakup adapterja.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 947 300 km2
Prebivalstvo: cca. 47 milijonov
Glavno mesto: Dar es Salaam
Jezik: angleški in swahili (uradna) + arabski in kiunguja (pogosta na Zanzibarju) in jeziki
mnogih etničnih skupin;
Vera: islam 35%, krščanstvo 30%, animizem 35%; Zanzibar – 99% islam
Ureditev: republika, 30 regij, predsednik države: Jakaya Kikwete;
Lokalni čas: GMT + 3
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 18.01.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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