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Erbjudanden

Resor till Afrika
Gör din upplevelse komplett – boka resor till Afrika med oss. Vi har mer än
10 års erfarenhet av att arrangera safariresor och bergsvandringar kombinerat
med sol och bad i Afrika.
Afrika har otroligt mycket att erbjuda. Vi erbjuder kompletta paketresor inom
safari, bergsvandringar, sol och bad och olika utflykter. Du har också
möjlighet att välja specifika delar av våra paketresor. Dessutom går det
alldeles utmärkt att till exempel kombinera en safariresa med sol och bad. Vi
är flexibla och därför kan vi skräddarsy dina resor till Afrika, oavsett om
du reser i större eller mindre grupp.

Resor till Afrika med spännande safari
Våra safariresor passar alla som vill uppleva det bästa av det unika
djurlivet som finns i Afrika. Här finns möjligheten att boka både korta, så
väl som längre resor. Några återkommande inslag är besök till den
världberömda nationalparken Sarengeti, men även Ngorongoro Crater och Lake
Manyara. Många av våra resenärer kombinerar också sin safariresa med sol och
bad på paradisön Zanzibar.

Mer äventyr ända till toppen
Gillar du bergsklättring och bergsvandring? Vi hjälper dig att nå toppen av
Afrikas högsta berg, Mount Kilimanjaro.
Kontakta oss, så berättar vi mer om våra resor till Afrika.
Våra resmål

De som gillar oss
I månadsskiftet september/oktober 2015 åkte jag och min familj på en
kombinationsresa arrangerad av Kilimanjaro Safari Agency. Jag vill gärna
ta tillfället i akt och skriva lite om vår upplevelse. Vi var 7 personer
mellan 5 och 72 år som reste från Stockholm, via Qatar med
slutdestination Arusha, Tanzania. Själva resan med Qatar airlines var
ett nöje, inte minst för barnen som hade allt de kunde önska sig i form
av tv-spel, filmer och fantastisk service - rekommenderar verkligen det
flygbolaget! Vi hade en övernattning i Qatar och det var otroligt
värdefullt att vår researrangör hade bokat in oss på det fina hotellet
inne på flygplatsen. Vi behövde varken checka ut bagage eller gå igenom
Security-procedurer utan kunde gå och lägga oss direkt. På så vis fick
vi en hel natts sömn innan nästa flyg gick vid 8 nästa morgon - guld
värt, särskilt när en reser med barn! Under safaridelen av vår semester
bodde vi på tre olika lodges (alla superfina och i bra standard!) och
besökte tre olika nationalparker på lika många dagar. Det var ett

familjeanpassat upplägg som passade oss perfekt. Själva
safariupplevelsen översteg vida alla våra förväntningar och vi fick
uppleva magiska vyer, komma djuren nära och se massor av området kring
Arusha. Vi fick även hälsa på i en Masai-by innan vi flög vidare till
Zanzibar - ett minne för livet! Veckan på Zanzibar spenderades på Kisiwa
On the Beach - en otroligt fin resort som av en händelse var tom så när
som på vårt sällskap - vi hade alltså hela stället för oss själva! En
bonus som vi inte hade räknat med, men som gav en extra härlig touch på
vår semester. Resan avslutades sedan i Stone Town innan vi flög hem till
Sverige igen. Varenda detalj under resan klaffade prickfritt. Alla
guider vi hade med oss (samma guide under hela safarin, Edmund, som var
fantastisk) var proffsiga, tillmötesgående, kunniga och jättebra med
barnen. Varenda flygresa gick supersmidigt och vi möttes upp på
flygplatserna och välkomnades med färskpressad juice och varma handdukar
vid varje boende. Vi kände oss fantastiskt välkomna överallt och alla
var otroligt vänliga och härliga! Jag behöver kanske inte förtydliga,
men jag gör det ändå: Det här var en fantastisk resa och enormt bra
arrangerad från början till slut!! Om ni vill åka på safari i Tanzania,
åk med Kilimanjaro Safari Agency! De har våra varmaste rekommendationer!
Mvh familjen Bogren Monika Arne Kalle Lisa Fredrik Isak & Melvin
Lisa Bogren
Känslan sitter fortfarande kvar i kroppen! Först Mount Meru, lite vila
och sedan Kilimanjaro. Jag är mycket nöjd, de är så olika berg, båda
fantastiska. Tack för ert kunnande! Erik Flismark
Erik Flismark
Tack för världens bästa resa till Tanzania! Vi nådde toppen av
Kilimanjaro samt såg "the big five" i Serengeti, Manyara och Ngorongoro!
Resan kunde inte blivit bättre! /Sofia och Gustav
Sofia Axiotou
Hemma igen efter en toppenresa! Vi var sju svenska damer som gjorde
drömresan. Fem av oss gick upp på Kilimanjaro. Fantastiskt att stå där
uppe och blicka ut. Och efter det safari och Zanzibar - spännande och
fina upplevelser. Allt flöt på perfekt. Mycket bra boende. Och bra
guider, såväl på berget som på safarin.
Margareta Romare
Trots att mitt psyke och kropp inte tog mig hela vägen upp till toppen
så vill jag tacka för ett helt underbart team på plats i Tanzania och en
resa jag aldrig kommer att glömma! Inte ett endaste litet trassel under
våra dagar på berget och safarin. BÄST!
Madeleine Lindblom

Tack för världens bästa resa! :)
Martina Lindblom
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