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De la  2995€/pers 
13 zile/11 nopti 
 

D A T E  D E  P L E C A R E   

• 16.01 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Transport avion București – 

Kilimanjaro – București cu compania 

aeriana Lufthansa 

• Taxe de aeroport 

• Transferuri conform programului 

• 7 nopti cazare in  corturi pe Muntele 

Kilimanjaro 

• 4 nopţi cazare la hoteluri de 3*, 

confrom clasificării din Tanzania 

• 9 x Pensiune Completa ( 3 mese pe zi 

– conform programului) in safari 

• Bauturi in drumetie (cafea, ceai, 

ciocolata calda si apa) 

• Bucatar la dispozita grupului, pe 

timpul ascensiunii, specializat in 

pregatirea meselor cu un aport ridicat 

de vitamine special servite pentru a 

da energie participantii la ascensiune  

• Echipament de siguranta si catarare 

(corturi spatioase cu mese si scaune, 

vesela, saci de dormit foarte 

confortabili, cilindre de oxigen, 

oximetre, GPS, kit-uri medicale 

complet dotate) 

• Ghizi de turism insotitori pe timpul 

ascensiunii, licentiati de catre Parcul 

National Kilimanjaro cu peste 10 ani 

de experienta in astfel de calatorii  

• Transport cu Jeep safari Land Cruiser 

4x4 

• Ghid insotitor Roman  

• Ghid local safari vorbitor de limba 

Engleza 

• Taxele de intrare in parcurile 

nationale mentionate in program 

• Apa imbuteliata pe timpul circuitului 

• Termos cafea/ceai in Safari 

• Binoclu (1/masina) 

 

 

JAMBO! – Welcome! 
De ce o să iubești această aventură? 
 
Cucerirea celui mai înalt vârf al Africii, Uhuru (5.895 m) din Munții Kilimanjaro este o 

experiență unică și un privilegiu de care nu mulți oameni se pot bucura. Ascensiunea 

de câteva zile te va purta prin peisaje fantastice, poteci impresionante, prin văi care 

îți taie răsuflarea la propriu și la figurat, iar în fundal, parcă stand de veghe, vârful alb 

al legendarului munte.  

 

Experiența unică de a urca zi de zi pe trasee uneori grele, viața în tabere în zone 

sălbatice și pitorești, dormitul în cort și camaraderia, iată câteva mostre ale acestei 

călătorii.   

 

Echipajul Trek – ascensiunea pe munte se face cu una dintre cele mai 

experiementate și mai bune echipe de ghizi, hamali și bucătari pe munte. 

 

Vei petrece o zi în unul dintre cele mai spectaculoase locuri ale planetei, în zona de 

conservare Ngorongoro, aflat în craterul unui mega-vulcan cu diametrul de peste 19 

km. Natura de aici ne ofera un spectacol grandios, ocazie bună pentru a face 

fotografii extraordinare  

 

Vom fi martori ocular ai marșului implacabil al turmelor de elefanți din 

Tarangire, o regiune spectaculoasă în care vom vedea, cel mai probabil și leii 

care au abilitatea neobișnuită de a se cățăra în coronamentul arborilor de 

baobab.  

Program 

 Ziua 1, Plecare din Bucuresti catre Kilimanjaro, escala in Frankfurt 

 

 Ziua 2, Sosire in Kilimanjaro, transfer catre Moshi 
Este prima zi pe pământ african, locul din care începe aventura ascensiunii 
“acoperișului Africii”, al celui mai înalt vârf de pe acest continent. După aterizare 
vom fi preluați de organizatorii expediției. Ajungem la Chanya Lodge, hotelul care 
ne va găzdui înainte și după tura de pe Muntele Kilimanjaro. 
La ora 17.00 suntem așteptați în recepția hotelului pentru întâlnirea de bun venit. 
Ghidul nostru va trece în revistă programul următoarelor zile, informarea va dura 
probabil mai bine de o oră. Este important să participăm la acest briefing de 
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informare, avand în vedere măsurile de siguranță și dificultatea traseului în timpul 
celor câteva zile petrecute pe munte. Cei care ajung mai devreme, pot profita de 
timpul liber, relaxându-se la piscină și făcând primele fotografii cu peisajul 
majestuos cu muntele Kilimanjaro care domină orizontul.    
Cazare Hotel Chanya Lodge. Masa: Mic dejun 

 

 Ziua 3, Deplasare din Lemosho Glades catre Tabara MTI Mkumbwa 

(2785 m alt) 
Dimineața, la prima oră, pornim spre poarta de intrare a Parcului Național 
Kilimanjaro. La finalul acestei călătorii cu vehiculele speciale, ajungem la cota 
2389. De aici începe ascensiunea pe munte pe o cărare care trece printr-o pădure 
tropicală, iar după un efort nu foarte solicitant, ajungem în Tabăra MTI Mkumbwa 
aflată la o altitudine de 2785 m,. Pe parcursul călătoriei, vom fi asistați permanent 
de către echipa de hamali, așa că nu trebuie să-ți faci griji dacă ți se pare că e greu 
rucsacul. Ca regulă, va trebui să poți duce doar un bagaj cu ceea ce ai nevoie pe 
parcursul unei zile: impermeabile, camera foto, apa, un polar în plus, pălăria de 
soare, prănzul la pachet și trei sticle de apă potabilă.  Suntem avertizați că 
utilizarea dronelor în Parcul Național Kilimanjaro fără autorizare din partea 
autorităților parcului nu este permisă. Turul de astăzi are o lungime de 
aproximativ 7 km și o diferență de nivel de 396 m, așa ca ne vom doza efortul 
pentru o ascensiune care va dura în jur de trei, până la patru ore. Ajungem în zona 
de campare și ne pregătim de cină și somn.   
Cazare cort Tabara MTI Mkumbwa. Masa: mic dejun, pranz, cina 

  

 Ziua 4,  Tura continua pe langa mlastini ierboase pana spre Tabara 

Shira  1 (3500 m  alt ) 
După micu-dejunul la gura corturilor, ne pregătim de o nouă zi de traseu. Astăzi 
ne propunem să străbatem un platou mlăștinos cu ierburi înalte, tufișuri și roci 
vulcanice. Peisajul este atât de exotic și fascinant încât camerele vor “țăcăni” 
constant pentru a capta imagini demne de revistele de călătorii.  Destinația finală 
a zilei va fi tabăra de la Shira One, aflată la o altitudine de 3500 m, iar de aici putem 
zări Vărful Kibo care de obicei dă senzația că străpunge norii. Vom observa că 
traseul de azi este mai solicitant, cu porțiuni mai abrupte, însă avem deja 
antrenamentul zilei precedente și ne bucurăm de faptul că am ajuns la o altitudine 
considerabilă. Remarcăm pe aplicațiile smart că am parcurs cei 8.5 kilometri de 
astăzi în aproximativ patru până la cine  ore, iar diferența de nivel față de punctul 
de pornire este de 720 de metri.Este momentul să recuperăm energia consumată 
astăzi, așa că vom lua cina și ne pregătim să ne retragem în corturile noastre 
pentru un somn odihnitor.  
Cazare cort Tabara Shira 1. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 

 Ziua 5, Traseul continuă prin platoul alpin pâna la Tabara Shira 2  ( 

3900  m) 
Ascensiunea continua și în această zi, iar eforturile noastre vor fi recompensate de 
peisaje absolut fenomenale și aer pur. Avem ocazia să fotografiem câmpurile de 
gheață de pe versantul vestic al muntelui, iar în fundal să prindem câteva cadre 
memorabile cu Vârful Kibo. Ascensiunea constantă prin teritoriul mlăștinos de pe 
Platoul Shira ne ajută să ne aclimatizăm cu aerul mai rarefiat și temperaturile tot 
mai scăzute. Finalul traseului de astăzi va fi la Shira Two Camp, tabăra cu corturi 
amenajate aflată la o altitudine de 3900 m. După-amiază avem opțiunea de a face 
scurte incursiuni în jurul taberei, ceea ce va ajuta la aclimatizare. Există un traseu 
relaxant care duce până la Cabana Moir, iar pe traseu avem ocazia să punem în 
valoare talentul artistic, făcând poze cu peisajele panoramice spectaculoase.   
Corturile noastre vor fi amenajate pentru noi la Shira Two Camp (3.900 m).  
Călătoria de opt kilometri dintre taberele de la Shira One și Two este de așteptat 
să dureze aproximativ cinci ore, cu o adiferență de nivel de doar 400 de metri. 
Călătoria de aclimatizare de după-amiază durează încă una până la două ore. 

Cazare cort tabara Shira 2. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 

 Ziua 6, Traseul de azi trece pe lângă Lava Tower (4640 m) și ajunge în 

Barranco (3960 m) 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Excursiile opţionale  

• Alte taxe şi cheltuieli personale 

• Alte mese decât cele menţionate  

• Băuturile la mese 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program  

• Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

• Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

 

 

R E D U C E R I  &  S U P L I M E N T E  

• Supliment single 875 € 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Ascensiunea pe un munte atât de înalt 

presupune o condiție fizică bună, 

altitudinea mare poate avea efecte 

dure, așa că recomandăm să te asigură 

că starea ta de sănătate este foarte 

bună. O parte din călătorie se face cu 

vehicule speciale, dar mare parte din 

aceste zile vei merge pe jos, pe trasee 

montane, uneori dificile.  

• Asigură-te că ai echipament 

corespunzător și încălțări confortabile 

dedicate condițiilor de munte, haine 

termoizolante și impermeabile. 

• Această excursie este potrivită 

adultilor.  

• În acest Safari clasic din Tanzania, vom 

vizita cele mai prestigioase și mai 

populare parcuri și rezervații naturale, 

zone de conservare în care fauna 

sălbatică este protejată prin lege.  

În aceste areale vom putea explora 

viața savanei africane, întâlnindu-ne 

cu cele mai cunoscute specii de 

animale ale Africii, dar și cu câtiva 

candidați mai greu accesibili privirilor 

precum bursucul african, țestoasa 

leopard, câinii africani sălbatici și 

ciudata specie de pasăre, bustard kori.  

• Ține cont că întâlniriea cu animalele 

sălbatice este un privilegiu de care va 

trebui sa ne bucurăm în liniște totală 

și respectând toate măsurile de 

siguranță pe care ni le vor comunica 

cei care organizează excursia.  

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

• Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

• Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor  biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul  va primi 

tichetele locale. 
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Dimineața părăsim tabăra Shira Two Camp și ne pregătim sufletește de un traseu 
ceva mai dificil și mai lung. Sesiunile și plimbările de aclimatizare din ultimele 
două zile ne-au fost mai mult decât utile și ne-au pregătit pentru tura din acestă 
zi, deoarece vom urca până la o altitudine de 4.640, punctul cel mai înalt al 
traseului de astăzi. De aici, vom coborî la o altitudine mai mică, spre locul unde se 
află tabăra pentru următoarea noapte. Observăm pe parcurs că peisajul se 
schimbă, ascensiunea devine tot mai greoaie, dar ne bucurăm de peisaje 
panoramice cum nici nu visam. Trecem printr-o zonă climatică de deșert de munte 
și avem ocazia să ne minunăm de imaginea stranie a crestelor de lavă de sub 
ghețarii Western Breach. Punctul culminant al zilei este la Turnul de Lavă, (4.640 
m), unde facem un popas bine-meritat pentru a savura masa de prânz la pachet și 
pentru a face schimb de impresii cu ceilalți membrii ai expediției. După-amiază 
facem o coborâre susținută ă eun traseu abrupt până la tabăra noastră situată la 
baza Văii Great Barranco (3.960 m), un loc splendid , flancat de formațiuni 
stâncoase spectaculoase cu o deschidere panoramică minunată asupra câmpiilor 
întinse de dedesubt. 
Efortul susținut din această zi ne recompensează cu aproximativ 10 kilometri de 
traseu, iar aplicațiile smart vor afișa o durată de mers de aproximativ șapte până 
 la opt ore, și o diferență de nivel de 740 de metri la urcare și de 680 de metri, la 
coborâre.  

Cazare cort Tabara Barranco. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 

 Ziua 7, Traseul de azi continua cu ascensiunea pe Creasta Barranco  si 

ajunge in Tabara Karanga (4035 m) 

Schimbările de peisaj din ziua precedentă ne fac să anticipăm o nouă ascensiune 

ceva mai dificilă. Prima parte a traseului ne duce pe o cărare ceva mai abruptă  

spre Creasta Baranco, o formațiune stâncoasă înaltă de 260 m, despre care se 

crede că s-a format în urma unei alunecări masive de teren în urmă cu mai bine de 

100.000 de ani. Pregătește-te sufletește  pentru o ascensiune dificilă, iar pe traseu 

recomandăm atenție sporită. Bețele de trekking nu ne sunt de mare folos pe 

această porțiune, așa că recomandăm să le strângeți pentru a evita posibilele 

accidentări.  Vom urca într-un ritm care să permită tuturor să se adapteze 

efortului, iar poteca în serpentine pe versantul sud-estic al vărfului Kibo, ne oferă 

priveliști extraordinare asupra Câmpurilor de Gheață de Sud. Terenul variază de 

la gropi vulcanice până la pâlcuri de vegetație exotică, în timp ce coborâm în Valea 

Karanga, apoi urmează o nouă ascensiune până la următoarea tabără aflată la o 

altitudine de 4.035 m. Traseul de astăzi dintre Valea Baranco până la Karanga 

durează aproximativ patru, cinci ore, cu o diferență de nivel la urcare de 360 m. și 

o coborâre de 185 m. Spre seară ne pregătim de cină, ne refacem după efortul 

susținut și ne pregătim de somn.  
Cazare cort Tabara Karanga. Masa: mic dejun, pranz, cina  
 

 Ziua 8, Deplasare spre Tabara Barafu (4640 m) 

Cu energia recăpătată în urma somnului, ne pregătim de o nouă ascensiune ceva 

mai dificilă. Astăzi vom urca pe un traseu abrupt prin Valea Karanga, pe o potecă 

constant ascendentă care duce la tabăra noastră de pe platoul Barafu (4.640 m). 

Ajungem după-amiază, apoi ne propunem să ne odihnim pentru că va fi nevoie de 

un efort final ceva mai susținut pentru o ascensiune nocturnă. Traseul de astăzi de   

șase kilometri este de așteptat să dureze aproximativ patru până la cinci ore, iar 

diferența de nivel față de punctul din care am pornit dimneața este 605 m. Se 

impune să ne odihnim pentru ceea ce va urma.   

Cazare cort Tabara Barafu. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 

 Ziua 9, Ascensiune pe Vf Kilimanjaro (5895 m) , coborare la tabara 

Mweka  (3106 m) 

A sosit și ziua cea mare, în care vom face ascensiunea finală până la vârful celui 

mai înalt munte de pe continent, cu o înălțime de 5.895 m. Este și ultima zi de 

effort, dar care vine cu o satisfacței uriașă la final de a respira aerul foarte rarefiat.  

 

 
 

 

 

 

• Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util.  

• Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia;problemele 

legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către turist      

direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

• Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel      

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

• Începând cu 1 iunie 2019, este ilegală 

utilizarea,fabricarea și/sau importarea 

pungilor de plastic în Tanzania. Orice 

persoană găsită cu pungi de plastic de 

orice tip inclusiv pungi de cumpărături 

la sosirea în țară poate primi o amendă 

grea.  

Pungile mici de plastic folosite pentru 

articolele de toaletă din bagajele de 

mână sunt permise, dar trebuie să fie 

într-o stare reutilizabilă și să nu fie 

aruncate în țară. Vă rugăm să vă 

asigurați că nu aveți niciun fel de 

pungă de plastic nepermise în bagajul 

de mână sau în bagajul dvs. Toate 

pungile de plastic obținute în timpul 

călătoriei sunt aruncate înainte de a 

ajunge în Tanzania sau sunt predate la 

biroul desemnat disponibil la toate 

punctele de intrare în țară. 

 

E X C U R S I I  O P T I O N A L E :  

 

• Vizită a unei gospodarii tradiționale  

Maasai- „Boma” 30 Euro 
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O R A R  D E  Z B O R  

Plecare 

LH1419 OTPFRA HK18 1425 1600  

LH4396 FRAJRO HK18  1940 0750+1  

 

Sosire  

LH4397 JROFRA HK18 0910 1855   

LH1422 FRAOTP HK18  2030 2350   

 

 

I M P R E S I I  

• Așteptăm impresii şi recomandări la 

relatii.clienti@christiantour.ro  

• sau pe formularul de feedback 

https://christiantour.ro/formular_eva

luare_circuit 

 

 

C A Z A R I  

• Chanya Lodge Moshi sau similar 

• corturi Muntele Kilimanjaro 

• Eileen’s Trees Inn Karatu sau similar 

 

Așadar, ne pregătim de o zi lungă și obositoare și suntem conștienți că vom 
înfrunta frigul extrem și dificultatea de a respira aerul foarte rarefiat. Ascensiuena, 
dacă și vremea ne permite, va începe pe la miezul nopții, deoarece  la această oră 
sgorgul și zăpada potențială sunt încă înghețate, iar scopul nostru este să ajungem 
la vârf și să coborâm înainte ca stratul superior de zăpadă să devină umed și 
alunecos. Poteca urcă în zig-zag și după ce trecem de ghețarul Rebmann, ajungem 
la Stella Point (5.685 m) pe marginea craterului. Este posibil să ai dificultăți de 
respirație, din cauza lipsei de oxigen, de aceea, vom face opriri dese, uneori chiar 
și după doar 10-15 pași. Este important să ne dozăm efortul și nicio îndoială că 
merită cu totul când reușești să pui piciorul în vârf. De la Stella Point continuăm 
de-a lungul marginii craterului până la Vârful Uhuru, cel mai înalt  punct din Africa, 
la 5.895 m. Satisfacția de a fi cucerit cel mai înalt vârf al Africii. Kilimanjaro, nu se 
compară cu nicio altă experiență de până acum, iar privilegiul de a te afla aici, în 
acest moment, este de nedescris. Nu putem zăbovi prea mult aici, așa că, profită 
de moment și imortalizează clipa făcând poze cu reușita ta și a echipei cu care ai 
împărtășit această experiență minunată. 
Apoi începem coborârea până la Tabăra Barafu pentru a ne odihni și a manca ceva. 
Apoi este o coborâre continuă până la Tabăra Mweka, aflată la 3.106 m, unde avem 
din nou satisfacția dea respire din nou aerului bogat oxigenat!  
Tura de astăzi însumează 19,5 kilometri și este de așteptat să dureze până la 14 
ore. Călătoria de la Tabara Barafu  pana la Stella Point are o ascensiune de 1.045 
de metri și va dura aproximativ cinci până la șase ore, iar drumeția de aici pe 
marginea craterului până la Vârful Uhuru (în plus 210 de metri de urcare) durează 
încă una până la două ore. Turul de coborâre de la vârf la tabăra Mweka, cu o 
diferență de nivel considerabilă de 2.789 de metri, este de așteptat să dureze 
aproximativ cinci până la șase ore ,excluzând timpul de odihna petrecut la  Barafu. 
Cazare cort Tabara Mweka. Masa: mic dejun, pranz, cina 
 

 Ziua 10, Coborare prin pădurea tropicala pana la Mweka Gate (1473 m) 

; deplasare catre Moshi 

După o noapte de somn și odihnă binemeritate, ultima noastră zi de drumeție ne 

poartă la vale prin pădurea tropicală, ocazie să ne respirăm aerul puternic 

oxigenat de munte. Și ajungem la finalul expediției montane, o aventură 

memorabilă. Ajungem la Poarta Mweka (1.630 m) de unde călătorim spre Moshi, 

înapoi la confortul cabanei noastre. Vom lua un prânz binemeritat și ne vom 

odihni. Seara este cină festivă, ocazie bună să schimbăm impresii, să facem selecția 

celor mai bune fotografii și să ne mândrim de isprava noastră pe Kilimanjaro. 
Cazare Chanya Lodge Moshi. Mese: Mic dejun, pranz. 

 

 Ziua 11, Deplasare către Parcul Național Tarangire, safari și 

continuarea traseului  spre Karatu 

După ce ne luăm rămas bun de la ghidul nostru in cursul diminetii, suntem preluați 

după micul dejun de către ghidul nostru experimentat din Moshi și ne îndreptăm 

spre o nouă aventură, de o cu totul altă factură.  Mergem în Parcul Național 

Tarangire pentru a începe experiența noastră de safari. Vom avea ocazia să 

explorăm minunata și exotica natură a Africii, de data aceasta în Parcul Național 

Tarangire unde trăiesc cele mai mari turme de pachiderme din lume. Parcul se 

distinge, de altfel, și prin flora unică, aici crește impunătorul arbore de baobab, 

silueta sa frapantă domină orizontul pajiștilor întinse. Acesta este una dintre 

comorile naturale ale parcului, copacii bătrâni, unele chiar au mii de ani, cu 

trunchiuri argintii masive și fructe asemănătoare tărtăcuței. Tarangire are cea mai 

mare concentrație de animale sălbatice în afara ecosistemului Serengeti și face 

parte dintr-un ecosistem mai mare care se extinde mai spre sud înspre stepele 

Masai. Sursele permanente de apă din parc, oferite cu generozitate de Râul 

Tarangire fac din acest areal o gazdă primitoare pentru cele mai mari populații de 

elefanți din Tanzania, unde în timpul sezonului uscat pot fi văzuți peste 300 de 

elefanți săpând după apă în albiile de râu. Parcul găzduiește, de asemenea, timidul 

oryx cu urechi în franjuri și antilopa gerenuk, care nu pot fi văzute în alte 

rezervații.  Cazare Eileen’s Trees Inn. Mese : mic dejun, pranz si cina 
După experiența unui safari fenomenal, ne îndreptăm spre locul nou de cazare 
situat la marginea orașului Karatu, într-un loc de-a dreptul idilic., foarte aproape 
de poarta principală a Zonei Protejate Ngorongoro.   

Cazare Eileen’s Trees Inn. Masa: mic dejun, pranz, cina 
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Cele treizeci și două de bungalow-uri mobilate confortabil sunt amplasate printre grădini luxuriante amenajate creand 

un loc minunat pentru a ne relaxa și a observa numeroasele specii de păsări care traiesc aici.  
În grădină ne putem răsfăța cu o baie în piscină, să accesăm netul avand Wi-Fi disponibil. Fiecare căsuță are paturi king-
size sau twin cu plase de țânțari, șemineu, baie mare cu duș cu apă caldă și verandă. Mesele în tabără vor fi pregătite în 
bucătăria locală de către personalul taberei. Restaurantul proprietății servește o gamă variată și generoasă de mâncăruri 
simple, preparate din produse din surse locale. Restricțiile alimentare pot fi abordate cu notificare prealabilă. 
 

 Ziua 12, Full day safari  in Craterul Ngorongoro.  

Părăsim tabăra după un mic-dejun devreme și pornim în explorarea unuia dintre cele mai spectaculaose zone protejate 

cu faună africană sălbatică și păduri tropicale luxuriante. Cu o lățime de 19 km și o suprafață de 264 km pătrați, 

Ngorongoro este una dintre cele mai mari formațiuni geologice formate în urma unei erupții vulcanice, craterul imens 

fiind acum teritoriul în care vegetația și fauna abundă într-o diversitate uimitoare. Pereții abrupți ai craterului mărginesc 

o zonă vastă și plată, cu adâncimi care variază între 400 până la 610 m și oferă ocazia perfectă pentru fotografii cu natura 

incredibilă. Poate avem șansa să urmărim prădătorii feroce ai Africii stând la pândă în preajma turmelor de ierbivore 

care pasc mereu alerte, parcă simțind pericolul, sau se ascund în vegetația deasă a savanei, în preajma mlaștinilor și a 

pădurilor de salcâm. Mai mult ca sigur, vom avea șansa să vedem “The Big 5” cele cinci specii emblematice ale Africii: 

elefantul, leul, ghepardul, bivolii și rinocerul. Tot aici își au teritoriul numeroase turme de ierbivore, printre care 

antilope gnu, zebra, bivoli și gazelle, iar Lacul Magadi atrage stoluri imense de flamingo în apele sale bogate în alge și 

crustacee, în special în timpul sezonului ploios. Este o priveliște atât de impresionantă încât te vei întreba dacă ai coborât 

într-un paradis al vieții sălbatice. Spre seară, ajungem în Karatu, locul de campare și ne pregătim de somn după cina 

delicioasă servită de gazdele noastre.  

Cazare Eileen’s Trees Inn. Masa: mic dejun, pranz, cina 

 
Experiență Opțională 
Vizită a unei gospodarii tradiționale  Maasai- „Boma”  
Este timpul să o luăm ușor – în stil african! Una dintre expresiile preferate în swahili este “pole pole” (usor usor) și ne 
conformăm acestei înțelepciuni locale! Dacă zilele trecute te-au epuizat fizic, poți rămâne să te relaxezi la hotel și să savurezi 
o cafea sau băuturi cu gust exotic. Totuși, o vizită la o gospodărie tradițională Maasai, Maasai Boma – o varietate de colibe 
mici făcute din noroi, ar putea fi o schimbare de peisaj atractivă. Boma este înconjurat de un „gard” circular de tufișuri 
spinoase pentru a proteja tribul și vitele lor de prădători. Gazdele sunt primitoare și de abia așteaptă vizitatorii. În timpul 
vizitei vei avea parte de un spectacol inedit, poți învăța pașii dansurilor tradiționale, sau poți intra în vorbă cu localnicii ca 
să descoperi tradițiile și obiceiurile lor exotice, poți admira podoabele viu colorate și alte obiecte artizanale făcute cu 
măiestrie de femeile Maasai. Restul zilei este liber pentru relaxare. Timpul se scurge ușor și ora mesei se apropie, în meniu 
regăsindu-se legumele proaspete din grădina cabanei.  

 

 

 Ziua 13, Plecare spre Bucuresti 

Dupa micul dejun se eliberează camerele. Transferul la Aeroportul Kilimanjaro durează aproximativ 45 minute. 

Îmbarcare pe zborul cu destinația România.  

Masa: mic dejun 
 

 

 

 

 


