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Erireis TANSAANIASSE:
Safari Selous rahvuspargis ja
puhkus paradiisisaarel Sansibar

4-päevane safari Selous rahvuspargis
Sansibari saare kaluriküla
Kohalikud farmerid
Vanglasaar ja hiiglaslikud kilpkonnad
Kristallselge vesi ja mõnusad heleda liivaga rannad
Kivilinna külastus

23. jaanuar – 05. veebruar 2018
3100 €/reisija

HINNAS SISALDUB:
 Rahvusvahelised lennupiletid algusega Tallinnast, koos kõikide maksude ja pagasiga;
 Siselennud suunal Dar Es Salaam-Sansibar ja Sansibar-Dar Es Salaam koos pagasiga kuni 15 kg (see
on siselendude maksimaalne registreeritav pagasimäär);
 Kõik lennujaama transfeerid;
 2 reisisaatjat algusega Tallinnast;
 Majutus kahe- ja kolmekohalistes tubades vastavalt hotellidele;
 Safariringreis lahtistes safariautodes;
 Rahvusparkide tasud;
 Toitlustus (kõik hommiku-, lõuna ja õhtusöögid);
 Kohalik lahja alkohol, vesi ja karastusjoogid kogu reisi vältel;
 Vanglasaare ekskursioon koos snäkkidega;
 Kohaliku farmi külastus (täpsem koht ja päev selgub hiljem).
HINNALE LISANDUB:
 Tansaania viisa (ei saa ette teha ega tasuda, igaüks paneb kohapeal 50 $ passi vahele);
 Reisikindlustus ja vaktsineerimised;
 Jootraha.

REISIPROGRAMM
23. jaanuar 2018, teisipäev: rahvusvahelised lennud
Tallinn-Istanbul
kell 13.25-17.50
Istanbul-Dar Es Salaam kell 19.45-03.10
24. jaanuar – 27. jaanuar 2018: safaripuhkus ja ringreis Selou rahvuspargis
Piiriületus, viisade vormistamine piiril, sõit Dar Es Salaami kesklinna, kus sööme hommikusöögi.
Pärast hommikusööki sõit Selous Rahvusparki, kuhu jõuame ca 14.00.
Selous Rahvuspark on ehe, puutumatu ning metsikum kui teised rahvuspargid, pakkudes oma klientidele
põnevaid ja värvikaid elamusi. Sa tunned end seal täielikult looduse võimuses. Ööhääli rikastavad
elevantide ning jõehobude möirged… samas pole ka haruldus, et mõni jõehobu öösel telgi kõrval rohtu
sööb. Majutuseks Ngalawa kämpingus (või sarnane). Siin pakutakse nii džiibi-, jõe- kui ka jalgsisafarit.
Lisatasu eest on võimalik minna ka kalastus-safarile.
Jõesafari – kuuekohalises paadis sõidetakse mööda järve, kus on hulgaliselt alligaatoreid ja jõehobusid
(ujumine pole soovituslik ning ka paati ei tasu ümber ajada), kaldal kaelkirjakud ja kitselised. Samuti võib
jõesafaril näha ka elevante, lõvisid, vesipühvleid ja teisi loomi, kes tulevad palava päikese eest jõe äärde
kosutust otsima.
Džiibisafari – sõidetakse lahtiste külgedega džiipides,
läbitavad vahemaad on lühikesed ja safari võtab
keskmiselt aega pool päeva.
Jalgsisafari võimaldab minna sinna, kuhu džiibi ega
paadiga ei saa. Kaasa tuleb relvastatud giid.
Jalgsisafari jooksul näete suure tõenäosusega
kaelkirjakuid, lõvisid ning mitmeid linde.
Kõige populaarsemad on džiibi- ja paadisafari. Otsuse
võib langetada ka kohapeal safari giidide kaasabil.
Soovijad saavad lisatasu eest kala püüda.

27. jaanuar 2018, laupäev: sõit Dar Es Salaami lennujaama siselend Sansibarile
Pärast hommikusööki sõidame lennujaama (ca 6-7 h)
Siselend Dar Es Salaam-Sansibar kell 17.10-18.40
Transfeer
lennujaamast
põhjarannikule Nungwi külla.
hotellis Langi-Langi.

saare
Majutus

Nungwi on Sansibari kõige põhjapoolsem
väike kaluriküla. Juba 500 aastat tagasi
asusid selles piirkonnas kogu regiooni
parimad kala- ja paadimehed.
Igal varahommikul minnakse merele, et olla
päikesetõusuks tagasi ning müüa kala ja
mereandide saak maha oksjonil. Peale külaelanike ostavad endale värsket kala nii restoranid kui hotellid.
Soovijad saavad minna vaatama varahommikust kalaoksjonit (tõeliselt ehe elamus!).
Tänapäeval on Nungwi piirkonda ehitatud mitmeid hotelle, seltsielust sealkandis puudu ei tule. Kui aga
veerõõmud meeldivad, siis on see just õige koht kas sukelduma või snorgeldama minekuks, kuna enamik
merereise algab just siit. Samuti on põnev uudistada Nungwi kaluriküla ehedat elu ja vaadata lähemalt,
kuidas kohalikud elavad.
Loomulikult saab siin koos kohalikega ka kalale minna!

27. jaanuar – 03. veebruar: puhkus paradiisisaarel Langi-Langi Beach Bungalows 3+*
Langi Langi asub saare põhjatipus Nungwi külas. See on 34-toaga sõbralik majutusasutus, mille majakesed
paiknevad troopilises aias vaatega ookeanile, aiale või basseinile.
Hotellil on oma restoran, sisehoovis asuv bassein,
kohvibaar, internetikohvik. Kõikides tubades on
konditsioneer ja ventilaator. Voodeid katavad
moskiitovõrgud.
Lisaks hotelli oma rannabaarile on vahetus läheduses
mitmeid hea muusikaga kokteilibaare, kus spontaansed
peod kestavad varajaste hommikutundideni. Hotell
asub puhkepiirkonna keskuses India ookeani kaldal.

03. veebruar, kolmapäev: Kivilinn
Lõuna ajal jätame Nungwi külaga hüvasti ja sõidame saare pealinna Stone Town ehk Kivilinn. Majutus
kesklinna hotellis Tausi või sarnane. Õhtupoolikul saab igaüks ise linnaga tutvuda. Siin asuvad mõnusad
poed ja head restoranid aga ka lõputud kitsad labürinttänavad, kus on kerge eksida...
See on ainus Aafrika linn, kus on ka nö. ajalugu, mis ulatub sajandeid tagasi. Portugaallased, araablased ja
inglased on seda saart valitsenud ning enda omaks pidanud. Masendav orjavedu, Livingstone’ retkede
algus, 1001 öö sultanite vallatused, Faroukh Bulsara (Freddy Mercury) sünnilinn.
Lähedal asub Vanglasaar, kus elavad suured maismaakilpkonnad ja haruldased pärdikuid.

04. veebruar, neljapäev: Vanglasaar ja hiiglaslikud kilpkonnad
Pärast hommikusööki läheme vanglasaarele. See on
pisikene saar Sansibari külje all, kus elavad hiiglased –
merikilpkonnad.
Saarel on ilus valge liivaga rand, kus soovijad saavad
supluse teha.
Tagasi hotelli jõuame umbes kahe ajal. Hotellitoad on
meie käsutuses hilise pärastlõunani. seejärel sõidame
Sansibari lennujaama.
Siselend Sansibar-Dar Es salaam kell 21.10-21.50
Vaba aeg kuni rahvusvahelise lennuni.

05. veebruar, reede varahommik: rahvusvahelised lennud
Dar Es Salaam-Istanbul kell 04.05-11.40
Istanbul-Tallinn
kell 14.55-17.15

Lisainfo saamiseks ja kohtade broneerimiseks
võtke palun ühendust Oilseeds piirkondliku esindajaga!

