Expedícia KETANGA 2018
(KEňa + TANGAnika, pevninská časť Tanzánie)
S našim vodičom Kurwa Mrishom a jeho Kurwabusom

Termín 5.7. - 19.7.2018 (15 dní)
PROGRAM
5.7. Let do Nairobi (Keňa)
6.7. Nairobi, prehliadka hlavného mesta Kene, návšteva Slovenskej misie, nocľah Nairobi.

7.7. Presun do mesta Nakuru, výstup na Menengai sopečný kráter s najväčšou kalderou v Keni
a druhou najväčšou v Afrike, nocľah Nakuru.
8.7. Návšteva Lake Nakuru national park, nocľah Nakuru.

9.7. Presun do mesta Kisumu k Viktóriinmu jazeru, plavba po Viktóriinom jazere, Dunga Hill
a Hippo view point na pobreží jazera, nocľah Kisumu.

10.7. Prírodná rezervácia Kakamega forest so zachovalou faunou a flórou, nocľah Kisumu.

11.7. Presun z Kisumu do Nairobi juhom Kene, prejazd cez čajovníkové plantáže okolo mesta
Kericho, nocľah Nairobi.
12.7. Presun z Nairobi do Arushe, prechod keňsko-tanzánskych hraníc, nocľah Arusha.
13.7. Výjazd na 3-dňové safari: NP Serengeti, prejazd cez prírodnú rezerváciu Ngorongoro,
roklina Olduvai, nocľah v campe v stanoch uprostred divočiny, kde levy dávajú dobrú noc 

14.7. Safari NP Serengeti, sledovanie divokých zvierat v ich prirodzenom prostredí afrických
saván, presun na ubytovanie, nocľah v campe na hrane Veľkej africkej priekopovej prepadliny.

15.7. Safari v NP Manyara, domove leopardov a plameniakov, návrat do mesta Arusha, nocľah

16.7. Presun do horského mestečka Lushoto v nádherných Usumbura mountains, po ceste
návšteva základného tábora pod Kilimandžárom pri Marangu gate, vodopád v podhorí
Kilimandžára, nocľah Lushoto.
17.7. Celodenná túra v horskom masíve Usumbura, vrásovom pohorí na východe Tanzánie
s bujnou vegetáciou, prechod africkým vidiekom, návšteva školy, vyhliadka Irente na skalnom
útese, nocľah Lushoto.

18.7. Presun z Lushoto do Dar es Salaamu, návšteva mesta Bagamoyo na pobreží Indického
oceána, prehliadka administratívneho centra krajiny Dar es Salaam, nocľah Dar es Salaam.

19.7. Odlet z Dar es Salaam do Viedne.

*Zmena programu vyhradená

Trasa exkurzie
Lietadlami cca 16 000 km
KURWA busom cca 1 950 km
Terénnymi autami cca 450 km
Loďou cca 24 km

Odborný garant
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.,
e-mail: rg.exkurzia@gmail.com
Minimálny počet účastníkov: 16
Maximálny počet účastníkov: 20

Expedícia sa bude konať v prípade dostatočného počtu účastníkov. Cena výjazdu 770 eur/os. pri plnom
stave.
V cene expedície sú: víza do Tanzánie a Kene v hodnote 50 USD + 51 USD/ osoba, ubytovanie, doprava
vlastným autobusom, vstupy a poplatky na aktivity zaradené v programe.
V cene expedície nie sú: spiatočná letenka Nairobi/ Dar es Salaam so všetkými poplatkami (cena
leteniek sa pohybuje okolo 600 EUR), 3-dňový výjazd na safari do NP Serengeti a NP Manayara
s prejazdom cez PR Ngorongoro a Olduvai Gorge ( cca 450 eur/ os. s dopravou, ubytovaním
a celodennou stravou), strava okrem raňajok, cestovné poistenie, fakultatívne aktivity mimo
programu, doprava na/z letisko Viedeň.
Podmienky:
Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na expedícii KETANGA 2018.
Potvrdenie o vašom zaradení do expedície a pokyny k platbám zašleme mailom.
Študenti po absolvovaní expedície a splnení zadaní získajú kredity.
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR: TU
Termín prihlasovania: do konca marca 2018
UPOZORNENIE: Odporúčané očkovanie žltej zimnice pre vstup do Kene a následne aj do Tanzánie. Pri nezaočkovaní nesie pri
možnej kontrole očkovacích preukazov na hraničných priechodoch každý zodpovednosť sám za seba a znáša aj prípadné
finančné dôsledky v podobe pokuty. Organizátor nepreberá zodpovednosť.

Informácie o exkurziách a expedíciách nájdete na:
Geografické exkurzie a expedície
GeografickeExkurzie&Expedicie
www.regionalnageografia.sk

