
Navštívte s nami Afriku a zažite neopakovateľné zážitky z nedotknutej prírody, 
nádherných divokých zviera a spoznajte kultúru starých afrických kmeňov. Všetko 
v bezpečí so slovenským sprievodcom počas celého zájazdu. Zažite pravé safari 
v Tanzánii a zakončite svoju dovolenku v luxusnom All inclusive resorte priamo na 
pláži s nádherným bielym pieskom. Letieť budete s exkluzívnou leteckou 
spoločnosťou Qatar airways a to všetko bez potreby akýchkoľvek PCR testov 
a karantén v malej skupinke počas odborného zájazdu.  

 
 

  
 

   
 

TERMÍN/CENA:   21.3 – 31.3.2021 / 11dní/     - 2990€ 
    1.4 – 11.4.2021 / 11dní/ - počas Veľkej noci  - 3190€ 
ODBORNÁ ČASŤ:   prednášky na odbornú tému COVID-19 

návšteva vybraného zdravotného zariadenia, stretnutie s miestnymi 
odborníkmi – poznatky zo zvládania situácie s COVID-19 
výučba anglického jazyka v zdravotníctve  

    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku vrátane leteckých, bezpečnostných 

a palivových poplatkov z Viedne do Tanzánie a späť 
 miestnu letenku z Tanzánie na Zanzibar vrátane poplatkov 
 2 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s plnou penziou na 

safari v Tanzánii v min. 3* hoteli 
 6 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v 4* hoteli so 

službami All inclusiveplnou penziou 
 poplatky a vstupy do navštívených národných parkov 

v Tanzánii, kráteru Ngorongoro, prepravu na 4x4 jeepoch 
 piknik obed v divočine a pitnú vodu počas safari programu 
 miestneho sprievodcu v Tanzánii a slovenského sprievodcu 

počas celého zájazdu 
 všetky prepravy programe 

PRÍPLATKY: jednolôžková izba – 790€ 
 vstupné vízum do Tanzánie – 50USD 



 scénický vyhliadkový let na najvyššiu horu Afriky – Mt. 
Kilimanjaro – 490€/osoba 

 fakultatívny výlet – Spice tour/Stone town – 80€ 
 fakultatívny výlet – Jozani národný park – 60€ 
 cestovné poistenie 
 
1.deň   ODLET Z VIEDNE          

Podvečerný odlet z Viedne do Tanzánie leteckou spoločnosťou Qatar Airways o 18.00hod 

s prestupom v Dohe. 

 

2.deň   TANZÁNIA – NÁRODNÝ PARK TARANGIRE       

Ranný prílet do Tanzánie o 7.40hod na Kilimanjaro airport. Po prílete nás bude čakať miestny 

sprievodca a presunieme sa do Národného parku Tarangire, kde sa budete môcť vydať na nádherné 

safari v nekonečnej zlatej savane. Park je nekonečnou prehliadkou divočiny s nepochybne 

najbohatšou populáciou slonov v Afrike, má rozsiahlu zbierku exotických vtákov, antilop, levov, 

leopardov, žiraf, byvolov a domnelých lezcov na pytóny, ktoré možno vidieť okolo močiarov. Ale 

najdôležitejšou črtou tohto parku je rieka Tarangire, kde je možné po celý deň pozorovať divokú zver. 

Po nádhernom dni sa presunieme na večeru a nocľah do hotela.  

 

3.deň   NGORONGORO KRÁTER – SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO     

Prebudíte sa skoro ráno a zájdem do svetoznámeho kráteru Ngorongoro, ktorý je svetovým 

dedičstvom UNESCO a aj domovom takmer 25 000 zvierat. Vďaka tomu máte jedinečnú šancu 

spozorovať veľkú päťku: leva, slona, nosorožca, byvola a leoparda a nespočetné množstvo ďalších 

druhov afrických zvierat. Budete svedkami nádhernej škály biotopov, z ktorých každé má svoju 

vlastnú jedinečnú divočinu a flóru. Užite si piknik v prírode pri prameni Ngoitokitok Springs 

sledovaním hrochov vo vode. Popoludní sa presunieme na večeru a nocľah do hotela.  

 

4.deň   LAKE MANYARA -  ODLET NA ZANZIBAR       

Dnešný deň sa presunieme do národného parku Lake Manyara. Napriek malej rozlohe parku je 

vegetácia parku rôznorodá, od savany až po močiare a akáciové lesy, čo mu umožňuje podporovať 

pozoruhodnú rozmanitosť biotopov. Hlavnými atrakciami jazera Manyara je vtáctvo a najmä levy a 

hrochy, ktoré tu môžete pozorovať bližšie ako na väčšine iných miest. Po obede opustíme park 

a odletíme na Zanzibar. Následne presun na hotel na nádhernej bielej pláži so službami All inclusive. 

 

5.deň   ZANZIBAR -  LUXUSNÝ HOTEL A SLUŽBY ALL INCLUSIVE      

- užívajte si pokoj, kľud a žiadne správy o korone v tomto luxusnom a pokojnom rezorte v nádhernom 

indickom oceáne, v prípade záujmu využite jednu zo služieb rezortu ako masáže, šnorchlovanie, 

potápanie, alebo si len tak čítajte knižku na pláži, zaslúžite si to. 

 

6.deň    ZANZIBAR – SPICE TOUR A OLD TOWN        

Dopoludnia voľný čas v hoteli a následne po obede sa vydáme na miestnu farmu s korením, kde 

spoznáme najpestrejšie druhy korenia, ktoré každodenne používate aj doma v kuchyni. Po prehliadke 

farmy a ochutnávke tropického ovocia, si budete mať možnosť korenie aj zakúpiť. Z miestnej farmy sa 

presunieme do hlavného mesta Zanzibaru a to do staromestskej časti Stone Town, ktorá je zapísaná 

vo svetovom dedičstve UNESCO, kde sa poprechádzame úzkymi uličkami, navštívime trh Darajani, 

bývalý trh s otrokmi a našu prechádzku zakončíme v parku Forodhani, kde si užijeme atmosféru 

miestneho trhu s jedlom. Po výlete sa vrátime do hotela. 

 

7.deň    ZANZIBAR -  LUXUSNÝ HOTEL A SLUŽBY ALL INCLUSIVE       

Užívajte si služby hotela All inclusive, prípadne využite možnosti fakultatívnych výletov 

 



8.deň   ZANZIBAR – VÝLET DO NP PARKU JOZANI       

Po raňajkách sa vydáme do jediného národného parku na ostrove Zanzibar – NP Jozani Chwaka Bay, 

ktorý je domovom ohrozených červených opíc colubus. Po nádhernej prechádzke po parku sa vrátime 

do hotela. 

 

9.deň    ZANZIBAR -  LUXUSNÝ HOTEL A SLUŽBY ALL INCLUSIVE     

- užívajte si služby hotela All inclusive, prípadne využite možnosti fakultatívnych výletov 

 

10.deň    ZANZIBAR – VOĽNÝ PROGRAM A A VEČERNÝ ODLET DO VIEDNE    

Užívajte si posledné voľné chvíle v luxusnom hoteli, následne sa večer presunieme na letisko 

a odletíme o 23.20hod spoločnosťou Qatar airways do Viedne s prestupom v Dohe.  

 

11.deň   PRÍLET DO VIEDNE          

Prilet do Viedne o 13.20hod spoločnosťou Qatar airways 

 

PREFEROVANÉ HOTELY: 

- Tanzánia – 2 x Olea farm lodge a podobný – plná penzia 

- Zanzibar – 6 x My Blue hotel 4* a podobný – All inclusive 

 

 


