Сафари в Танзания и почивка на о-в Занзибар
комби програма
Самолетна програма с чартърен полет от София със 7 нощувки
В програмата са включени хотели с различни категории и различен вид база изхранване

ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 05.03.2021; 19.03.2021; 02.04.2021
Заминаване:
VBB 5201 София 22:00 - Занзибар 08:00 (+1)
Връщане:
VBB 5202 Занзибар 21:00 - София 07:00 (+1)
Тип самолет:
Boeing 733
Адрес на авиокомпанията:
гр. София, 1574, бул."Шипченски проход" №63
Авиокомпания:
ALK Airlines
*Всички часове на полетното разписание са в местно време.
*Възможна е промяна в полетното разписание от страна на авиокомпанията.
*Полетът е с продължителност около 8 часа с техническо спиране за зареждане в Асуан (50
минути престой).
ПРИМЕРНА ПРОГРАМА:
Ден 1. Отпътуване с чартърен полет София-Занзибар-София.
Ден 2. Кацане на летище Занзибар и посрещане от представител на фирмата партньор. Обиколен
тур на Стоун Таун. Трансфер до избрания хотел. Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
Ден 3. Отпътуване от летище Занзибар до Аруша. Посещение на парка Таранжир. Нощувка в Куду
Лодж, Танзания.
Ден 4. Посещение на резервата Нгоронгоро. Нощувка в Куду лодж, Карату, Танзания.
Ден 5. Посещение на национален парк „Езеро Маняра“. Обратен полет за Занзибар. Настаняване в
плажен хотел на острова. Нощувка.
Ден 6-8. Свободни дни за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се
заявяват и заплащат предварително от България.
Ден 9. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Занзибар в обявения час. Полет за София.
*Програмата e примерна за настаняване със 7 нощувки.
Пакетните цени включват:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чартърен полет София - Занзибар - София с включени летищни такси и багаж до 20 кг. чекиран и
до 7 кг. ръчен
Групов трансфер летище - хотел - летище
1 нощувка в Занзибар със закуска и вечеря
2 нощувки в Куду Лодж, Танзания със закуска, обяд и вечеря
4 нощувки в плажен хотел на о-в Занзибар на ол инклузив
Обзорна обиколка на Стоун Таун
Самолетни билети за вътрешните полети от Занзибар до Аруша и обратно
Транспорт по време на сафарито и трансфери
Входни такси за националните паркове и резервати по маршрута
Закуска, обяд и вечеря по време на сафарито

•
•
•
•
•
•

Представител на ТО по време на пътуването
Обслужване на място от представител на местната фирма партньор
Медицинска застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 15 000 евро (за лица до 70 г.) с COVID-19
покритие
PCR тест за COVID-19 (при условие, че има наложено такова изискване)
Застраховка "Отмяна на пътуване" (за лица над 70 г.) с COVID-19 покритие
Такса гориво

Пакетните цени не включват:
•
•
•
•
•
•
•
•

Виза за Танзания - 50 USD (издава се на място след пристигане)
Бакшиши (задължителен минимален бакшиш за екскурзоводи и шофьори) - около 5 USD на
човек на превоз
Градска такса – по 1 USD на човек на вечер. Заплаща се при пристигане, на рецепция на хотела
Допълнителните екскурзии, извън пакетните цени, посещенията на туристически обекти и
входни такси
Разходи от личен характер
Мед. застраховка с покритие 15 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 20 лв
Мед. застраховка с покритие 15 000 евро за лица от 79 до 85 г. - доплащане 30 лв
Застраховка "Отмяна на пътуване" (за лица над 70 г.) с COVID-19 покритие

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ:
1. Плащания:
1.1 Депозит в размер на 300 лева на човек
1.2 Доплащане до 20 дни преди отпътуване
1.3 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на
БНБ в деня на плащането.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да се откаже до 5 дни от датата на записване и заплащане на депозита
без да дължи неустойка.
2.2 При отказ от пътуване след указания в т 2.1 срок, Потребителят губи заплатения депозит в размер
на 300 лева на човек.
2.3 При анулация след доплащане на пълната сума (след 05.02.2021) – неустойката е 100 %
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ,
ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
• Ранните записвания, промоциите и офертите в последната минута са валидни при резервация и
плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел дати, срокове и условия.
1. Минимален брой участници за провеждането за осъществяване на пътуването: 100 човека.
2. Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи:
• 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с
продължителност, по-голяма от 6 дни;
• 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с
продължителност от два до 6 дни;
• 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с
продължителност, по-малка от два дни.
3. Необходими документи за пътуване:
• Международен паспорт с минимална валидност 6 месеца след датата на връщане.

•

Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен паспорт,
нотариално заверена декларация от единия или от двамата родители и акт за раждане, както и
копие от него.

4. Визов режим: ДА
• Виза за Танзания - 50 USD. Краткосрочната танзанийска виза е с валидност 90 дни от датата на
издаване. Издава се на място след пристигане.
• Необходими документи: сканирано цветно копие на паспорта с валидност поне 6 месеца от датата
на връщане от пътуването; попълнена визова анкета. Заявления за виза могат да бъдат сваляни
от интернет страницата на посолството на Танзания в Берлин: http://www.tanzania-gov.de/
5. Ваксини и имунизация:
• Пътуването е без задължителни медицински изисквания за имунизация.
• Ваксина срещу жълта треска е силно препоръчителна за Занзибар и задължителна за пътуване в
Танзания.
• Препоръчителни са таблетки срещу малария за континенталната част на Танзания.
6. Такса гориво: Поради постоянно променящите се цени на горивата, авиокомпаниите могат да
начислят т.нар. горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай към цената на пътуването ще се добави
и фактическата стойност на горивната такса, изчислена по формула, обяснена по-долу, като тя е
дължима за всички резервации за полета, за които се начислява, без значение кога са направени
същите. Ако има такова изменение, информация за стойността му се обявява 20 дни преди датата на
съответния полет и информацията се предава на клиентите. Заплащането на горивната такса се
извършва до 7 дни преди датата на отпътуване, в агенцията, в която е направена резервацията /за
записвания по-малко от 20 дни преди съответния полет важи същата обявената горивна такса, ако
има такава/. Цените на самолетните билети в тези оферти са калкулирани при следните цени на
горивата на тон за 1 /една/ отсечка – София – 600 долара на тон, Занзибар – 600 долара на тон.
Формулата за изчисляване на нетната горивна такса е: ((X-Y) x Z) + ((X1-Y1) x Z1)/брой седалки =
НЕТНА ГОРИВНА ТАКСА, където X е актуалната цена на горивото към дадена дата /преди или по
време на полетната програма/, Y е гореописаната цена на горивото, заложена в офертите, а Z средния разход на гориво в тонове по летателна отсечка София – Занзибар, а X1, Y1 и Z1
представляват същите описани по-горе компоненти, но по летателна отсечка Занзибар – София.
7. Права на потребителите:
• Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго
лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е
отправил писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция с писмо с обратна
разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 10 дни преди започване на изпълнението
на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за
туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора,
ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи,
произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия
пакет, за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето.
• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата
на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на
сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал.
4. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия, смяната на датата на
пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните
в момента на смяната цени и условия.
• Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок
до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на депозит.

•

•

При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се
смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, Потребителят
резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % (сто процента) от внесената сума.
Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако
не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на
Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите
възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.

Общи условия:
• Медицинската застраховка по туристическите пакети е на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД. Съгласно Общите
условия по застраховката „Помощ при пътуване” при необходимост от медицинска помощ, до 24 часа
след настъпване на събитието Застрахованият лично или чрез упълномощено от него медицинско
или друго лице, е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията "КОРИС БЪЛГАРИЯ" ООД на
тел. +359 2 90 30 114, е-mail: operations@coris.bg и да предаде необходимата информация на
български или английски език. В случай, че Застрахованият не изпълни това задължение и не
уведоми Асистанс компанията, като при това самостоятелно или чрез друго лице организира
оказването на медицинска помощ, при предявяване на претенция към Застрахователя след
завръщането си в България, Застрахователят има право да откаже да плати или частично да признае
за плащане всякакви разходи във връзка с настъпилото събитие и оказаната помощ.
• Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена и заплатена
резервация по обявените за всеки хотел срокове и условия.
• При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL), както и двойни с допълнително легло (DBL + ex. bed),
не се гарантират 3 редовни легла.
• При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), третото и четвъртото легло
винаги са допълнителни, тип разтегателни.
• Стаи с изглед към морето, се гарантират само в хотелите, в които има обявено доплащане за такъв
тип стая.
• Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена. Те са с по-малък размер от стандартните стаи, с
крайно местоположение на територията на хотела, на приземен етаж, без балкон или тераса, с малка
баня и различно обзавеждане.
• Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в деня на
отпътуване, освен в случаите, когато в хотела не е указано друго. В деня на пристигане (преди 14:00
ч.) и на напускане (след 12:00 ч.) услугите в хотелите се ползват срещу заплащане, включително
храни и напитки. Броят на храненията в хотелите съответства на броя на резервираните нощувки.
Пример: при резервация за 7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или същия брой обяди и
междинни хранения, в случай, че хотелът работи на база изхранване Аll inclusive.
• Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на
пътуването или престоя в съответния хотел.
• Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги на
територията на хотелския комплекс.
• Туроператорът и местните партньори могат да оказват съдействие в случай на нужда от медицинска
помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите условия на застрахователя от страна на
потребителя.
• Концепциите All inclusive; Ultra All incl; High class all incl и др. се определят индивидуално от всеки
хотел и не гарантират наличието на определени видове храни, напитки и услуги.
• При несъвпадащи фамилии на децата и родители, пред граничните власти се представят освен
международните паспорти и акт за раждане на децата, както и копие от него.
• Цените в предоставените оферти са валидни за български граждани. Цени за чужди граждани, се
потвърждават след запитване за конкретната дата на пътуване и хотел.
• Поради динамиката на ценообразуване, цените за ранно записване и промоционалните оферти,
могат да бъдат прекратени или променени преди посочената крайна дата за записване.

ПРОГРАМА:

Ден 1
Отпътуване вечерта в 22.00 часа с чартърен полет София-Занзибар-София.
Ден 2
Кацане сутринта на летище Занзибар в 8.00 часа местно време и посрещане от представител на
фирмата партньор. Трансфер от летището до центъра на Стоун Таун. Следва полудневен обиколен тур
на „Каменния град" или Стоун Таун, който представлява старата част на Занзибар. През XIX век е бил
столица на Занзибарския султанат и процъфтяващ център на търговията с подправки и роби и запазва
статута си като център на архипелага по време на колониалния период. Днес в Каменния град се
помещава правителството на Занзибар. Архитектурата му, датираща най-вече от XIX век, представлява
уникална смесица от местната култура суахили и елементи от мавританската, арабската, персийската,
индийската и европейската култура. Поради тази причина е част от Световното наследство на
ЮНЕСКО. Каменният град, със своите тесни улички, шумни базари, джамии и стари арабски къщи, е
едно забележително място. Собствениците на къщи в Стария град се състезавали за това чия входна
врата е най-красива и богато украсена. Ще останете силно впечатлени от декорациите на къщите. По
време на обиколката ще имате възможност да видите родната къща на Фреди Меркюри, вокалистът
на Queen. Трансфер до хотела. Настаняване в хотела. Свободно време. Вечеря в хотела. Нощувка.
Ден 3
Трансфер от хотела до летището сутринта след закуска. Полет от Занзибар до Аруша. Вашето сафари
започва от Аруша. Ще прекарате деня в националния парк Таранжир. Той е известен със своите
слонове и по време на сухия сезон е дом на огромни стада от биволи и значителен брой зебри и
антилопи гну. Туристите ще имат възможност да видят на живо екзотичното дърво баобаб, по
известно като „дървото на живота“. Плодовете на баобаба служат за храна, а влакната на кората – за
тъкане на груби тъкани. Комбинацията от червена земя, палми и баобаби гарантира впечатляващи
снимки по изгрев и залез. През сухия сезон, река Тарангире е единствения източник на вода в района
и затова привлича стада от слонове, антилопи гну и зебри. В този парк може да да наблюдавате
леопард, който обикновено е труден за откриване, както и над 550 различни вида птици, които се
размножават тук, повече от всеки друг естествен хабитат на планетата. Обядът по време на сафарито
е сух пакет. Вечерта продължавате към селището Карату в района на Нгоронгоро. Вечеря и нощувка
в Куду Лодж, Карату.
Ден 4
Денят започва с отпътуване за кратера Нгоронгроро след закуска, посещение на дъното на кратера,
известно като „Райската градина“, което е едно от най-гъсто населените места с диви животни в
Африка. Броят им е около 30,000. Кратерът Нгоронгоро е най-големият вулканичен кратер на земята.
Диаметърът му е 20 км, дъното на кратера е с площ от 260 кв. км, а стените му се издигат на височина
600 м от дъното. Това място е дом на удивително много представители на животинския свят е
световно признато като едно от природните чудеса на света, често сравнявано с райската градина.
Кратерът Нгоронгоро е част от световното наследство и е обитаван от почти всички видове, познати
в региона, с изключение на жирафи. Тук може да наблюдавате гепард, хипопотам и различни видове
птици. Тук е едно от малкото останали места, където е възможно да срещнете черни носорози от
застрашен вид. Също така е възможно да видите слонове, биволи, прайдове с лъвове, стада от
антилопи гну и зебри. Обядът по време на сафарито е сух пакет. Връщане в Куду лодж в късния
следобед. Вечеря и нощувка в Куду Лодж, Карату.

Ден 5
Посещение на национален парк „Езеро Маняра“. Езерото Маняра е едно от красивите езера на
Танзания, превърнато в резерват и приютило многоброен и интересен растителен и животински свят.
Районът заема едно от първите места в света по гъстота на диви животни. След ранна закуска
туристите се отправят към езерото Маняра, което без съмнение ще остави в съзнанието им
незабравими чувства и емоции от заобикалящата ги природна красота. Това блестящо алкално езеро,
разположено в Голямата рифтова долина, е пълно с фламинги и е известно с лъвовете в района, които
лежерно си почиват върху дърветата. Това е единственото място в света, където лъвовете наистина
знаят, че са царе и управляват от короните на дърветата Паркът е известен с популацията си от
слонове и многообразието от птици, сред които фламинги, пеликани и други. Паркът се обитава от
вервети и зелени павиани (вид маймуни), както и от жирафи, хипопотами, африкански биволи,
антилопи импала и лъвове. Обядът по време на сафарито е сух пакет. Отпътуване за летище Аруша и
полет за Занзибар. Трансфер до хотела в Занзибар. Настаняване в хотела. Вечеря на ол инклузив и
нощувка.
Ден 6
Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и
заплащат предварително от България. Възможност за целодневна екскурзия „Синьо сафари“ с
включен обяд с традиционна местна храна. Разходка с яхта из спиращия дъха залив Menai Bay - найголямата морска защитена територия в Занзибар и неговите девствени райски острови, които ще Ви
очароват със своята природна красота. Тръгване от хотела след закуска в 8.00 часа сутринта. 30минутен преход от Stone Town в югозападната част на острова до рибарското селище Fumba, откъдето
започва разходката с яхта. Следва разходка из невероятно красивия залив Menai Bay, който със своето
изключително многообразие от животински видове и коралови рифове, представлява най-голямата
защитена морска територия в Занзибар. Посещение на няколко необитаеми острова и възможност за
наблюдаване на делфини. Следва вкусен обяд с местна традиционна храна. Връщане на брега около
17.00 часа и трансфер до хотела. Връщане в хотела. Вечеря и нощувка.
Ден 7
Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и
заплащат предварително от България. Възможност за полудневна екскурзия до резервата „Йозани“ единствения национален парк в Занзибар. Резерватът се намира на 35 км югоизточно от град
Занзибар, в южната част на острова. Това е единствената останала естествена гора на остров Унгуджа
,който заедно с Пемба съставляват островите Занзибар. Паркът осигурява важно убежище за
останалата фауна, като например червената маймуна колобус, малък занзибарски леопард и два вида
антилопи. Преди около 20 години маймуните колобус се смятаха за застрашени от изчезване. В гората
Jozani живеят около 6000 червени маймуни колобус. По време на екскурзията ще се насладите на
разходка по пешеходната алея Pete-Jozani Mangrove, където ще видите освен червената колобус
маймуна, много други характерни за острова видове, мангови гори и други екзотични дървета.
Връщане в хотела. Вечеря и нощувка.

Ден 8
Свободен ден за плаж или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват и
заплащат предварително от България. Възможност за полудневна екскурзия до едно от найинтересните места в Занзибар - „Островът на затворниците“, чието име не е избрано случайно. Преди
много години един британски генерал построил затвор на острова, но той никога не е използван по
предназначение. Преди пристигането на британците, градът е бил управляван от араби.
Арабите използвали острова, за да държат своите роби, докато им намерят купувачи. Сега островът
служи за резерват на огромни костенурки, донесени от Сейшелите през 19-ти век. Тези костенурки
тежат средно по 200 кг и много от тях са на повече от 150 години. Ще имате уникалната възможност
да ги пипнете и да се снимате с тях за спомен. Връщане в хотела. Вечеря и нощувка.
ИЛИ
Възможност за полудневна екскурзия „Островът на подправките“ - една от най-популярните
екскурзии в Занзибар. Гарантирано събуждане на сетивата. Тръгване от хотела след закуска в 8.30 часа
сутринта. Започвайки от руините на двореца Марухуби, през мястото на къщата на Дейвид
Ливингстън (един от най-големите изследователи на Африка), пътуването продължава на север към
персийските бани Кидичи. Оттук продължаваме към селските райони, където местните фермери
живеят и произвеждат едни от най-екзотичните плодове и подправки в света - карамфил, карамбола,
мандаринови дървета, лимонова трева и мангостин. Обиколката на "Островът на подправките"
завършва със спирка на щанд за подправки, от където може да се закупят пресни пакетирани
подправки. В 12.30 ч. трансфер и връщане в хотела. Вечеря и нощувка.
Ден 9
Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Занзибар в обявения час. Полет за София в 19.00 часа
местно време.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ ПО ПРОГРАМАТА:
Полудневна екскурзия "Островът на подправките“ (Spice Tour). Възрастен - 75 лева; дете 0-11.99 г.
- 40 лева
Цената включва: транспорт, входен билет. Цената не включва: разходи от личен характер.
„Островът на подправките“ е една от най-популярните екскурзии в Занзибар. Гарантирано събуждане
на сетивата. Тръгване от хотела след закуска в 8.30 часа сутринта. Започвайки от руините на двореца
Марухуби, през мястото на къщата на Дейвид Ливингстън (един от най-големите изследователи в
Африка), пътуването продължава на север към персийските бани Кидичи. Оттук продължаваме към
селските райони, където местните фермери живеят и произвеждат едни от най-екзотичните плодове
и подправки в света - карамфил, карамбола, мандаринови дървета, лимонова трева и мангостин.
Обиколката на „Островът на подправките“ завършва със спирка на щанд за подправки, от където може
да се закупят пресни пакетирани подправки. В 12.30 ч. трансфер и връщане в хотела.
Целодневна екскурзия “Синьо сафари” (Blue Safari) с включен обяд. Възрастен - 150 лева; дете 011.99
г.
75
лева
Цената включва: разходка с яхта , обяд и транспорт. Цената не включва: разходи от личен характер.
Разходка с яхта из спиращия дъха залив Menai Bay - най-голямата морска защитена територия в
Занзибар и неговите девствени райски острови, които ще Ви очароват със своята природна красота.
Залива Menai Bay, ще ви очарова със своето изключително многообразие от животински видове и
коралови рифове, представляващ най-голямата защитена морска територия в Занзибар. Посещение на

няколко необитаеми острова и възможност за наблюдаване на делфини. Следва вкусен обяд с местна
традиционна храна. Връщане на брега около 17.00 часа и трансфер до хотела.
Полудневна екскурзия "Островът на затворниците“ (Prison Island). Възрастен - 90 лева; дете 011.99
г.
50
лева
Цената включва: транспорт, входен билет. Цената не включва: разходи от личен характер.
„Островът на затворниците“ е място, чието име не е избрано случайно. Преди много години един
британски генерал построил затвор на острова, но той никога не е използван по предназначение.
Преди пристигането на британците, градът е бил управляван от араби. Арабите използвали острова,
за да държат своите роби, докато им намерят купувачи. Сега островът служи за резерват на огромни
костенурки, донесени от Сейшелите през 19-ти век. Тези костенурки тежат средно по 200 кг и много
от тях са на повече от 150 години. Ще имате уникалната възможност да ги пипнете и да се снимате с
тях за спомен.
Полудневна екскурзия до резервата „Йозани“. Възрастен - 110 лева; дете 0-11.99 г. - 55 лева
Цената включва: транспорт, входен билет. Цената не включва: разходи от личен характер
Резервата се намира на 35 км югоизточно от град Занзибар, в южната част на острова. Това е
единствената останала естествена гора на остров Унгуджа (която заедно с Пемба съставляват
островите Занзибар). Резервата обхваща площ от 10 кв. км, и се състои от гори, блатна гора и
вечнозелена гора. Той осигурява важно убежище за останалата фауна, като например червената
маймуна колобус, малък занзибарски леопард и два вида антилопи. Преди около 20 години маймуните
колобус се смятаха за застрашени от изчезване. В гората Jozani живеят около 6000 червени маймуни
колобус. По време на екскурзията ще се насладите на разходка по пешеходната алея Pete-Jozani
Mangrove, където ще видите освен червената колобус маймуна, кадифени котки, мангови гори,
различни дървета, храсти, блата и треви.

ТO има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица №
113062010010499/от 19.05.2020 на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №
67А, ЕИК 121130788, тел 02/8055333
Дата: …………………………

Подпис на потребителя: ……………………….

