4 dagars safari i norra Tanzania med 6
övernattningar på Zanzibar
4 dagars safari i norra Tanzania med 6
övernattningar på Zanzibar

Reskod: TZ-4
Antal resdagar: 12 (varav 11 dagar i Tanzania)
Avresa varje vecka
Pris
Pris per person (för två resenärer):
personer i jeepen)

från 35 000 kr (endast två

Pris per person (för fyra resenärer):

från 32 000 kr

Pris per person (för sex resenärer):
jeep)

från 30 000 kr (med förlängd

Vad ingår i priset?
Flyg med Ethiopian Airlines inklusive flygskatt (alternativt flyg med
Qatar Airways)
4 dagars safari (4 övernattningar) enligt specifikation med helpension
Buteljerat vatten under hela safarin
Transport till/från flygplats/hotell före och efter safari
Inrikesflyg mellan Arusha och Zanzibar
en övernattning i Stenstaden på Zanzibar på Dhow Palace Hotel med

frukost
5 övernattningar på Z Hotel i Garden Deluxe rum med frukost (kan
uppgraderas till Sea View rum)
Inga valutatillägg
Vad ingår inte i priset?
Visum (50 USD)
Dricks (ca 10 USD per person och dag under safarin)
Lunch och middag på Zanzibar (kan läggas till)
Reseförsäkring
Avbeställningsskydd

SAMMANFATTNING:
En mycket prisvärd safari med 4 dagars safari där ni ändå hinner med två
övernattningar i den världsberömda nationalparken Serengeti.
Under era
safaridagar ingår också Ngorongoro Crater och innan ni flyger till Zanzibar
besöker ni Lake Manyara. Under safaridelen är det blandat boende med lodger
men där ni i Serengeti bor i tält mitt ute på savannen. Flyg till Zanzibar
med en natt på Dhow Palace i Stenstaden och därefter 5 övernattningar på Z
Hotel på norra Zanzibar, vid Nungwikusten. eller våra alternativa hotell,
Kichanga Lodge, Zanizbar Retreat Hotel eller Kisiwa on the Beach. Avresa med
Ethiopian Airlines inklusive flygskatt. Avresa från Stockholm. Denna resa
fungerar inte med KLM på grund av ankomsttiden sent på kvällen.
Vill du veta mer? Ring oss på 040-54 58 50 eller skicka email till
info@kilimanjarosafari.se.

DETALJBESKRIVNING
Dag 2 – Ankomst till Kilimanjaro International Airport
Avresa dag 1 med Ethiopian Airlines vid 21-tiden från Stockholm-Arlanda.
Mellanlandning i Addis Ababa (Etihiopien) vid 7-tiden med avresa ca kl 10.
Ankomst till Kilimanjaro vid lunchtid, kl 13. Ethiopian Airlines använder
Dreamliner mellan Stockholm och Addis Ababa.

Ni hämtas på flygplatsen och åker därefter vidare till byn Karatu som ligger
nära Ngorongoro Conservation Area. Middag och övernattning på Kudu Lodge. Det
tar cirka 4 timmar från flygplatsen till Karatu.

SAFARI
Dag 3 – Ngorongoro Crater/Serengeti National Park

Ni åker i en privat safarijeep med uppfällbart tak.
Ngorongorokratern är världens största caldera. Där finns en stor
koncentration av djurarter där gnuer dominerar men det finns även gott om
bufflar, gaseller, zebror, vårtsvin och babianer. Elefanter finns i skogen
medan giraffer saknas helt i kratern. Tack vare den stora mängden bytesdjur
finns även många rovdjur som exempelvis lejon och hyenor.
Under eftermiddagen lämnar ni Ngorongoro och åker vidare till Serengeti. Det
tar drygt 2 timmar från Ngorongoro till Serengetis parkgräns. Middag och
övernattning på Serengeti Wilderness Camp eller alternativt Serengeti Sopa
Lodge. Serengeti Wilderness Camp är en permanent tältcamp med riktiga sängar
i tältet samt toalett och dusch i varje tält. Seronera Wildlife Lodge kan
jämföras med ett vanligt hotell med skillnaden att hotellet ligger mitt ute
på savannen.

Dag 4 – Serengeti National Park
Seregeti finns på Unescos världsarvslista och är bland annat berömd för
migrationen med stora mängder med gnuer och zebror vandrar mellan Serengeti
och Masai Mara som ligger över gränsen till Kenya. I Serengeti finns många
olika rovdjursarter såsom lejon, leopard, gepard, hyena, schakal, krokodil
med mera.

Ytterligare en övernattning på Serengeti Wilderness Camp
eller Sopa Lodge. Det är även möjligt att bo en natt på lodge och en natt i
tält. Serengeti Wilderness Camp ligger mitt ute på savannen i centrala
Serengeti. Det är cirka tio tält på campen och ett restaurangtält. Nattetid
är det vanligt att man hör lejon och hyenor.

De tre bilderna ovan är tagna av våra resenärer Jessica Kallin och Lisa
Svensson i januari 2013
Dag 5 – Serengeti National Park/Karatu
Djuskådning i Serengeti fram till lunch då ni åker tillbaka till byn Karatu
där ni bodde första natten. Middag och övernattning på Kudu Lodge.

Dag 6 – Lake Manyara National Park/till Zanzibar
Tidig djurskådning i Lake Manyara. Elefanttätheten i Lake Manyara är normalt
sett hög. Parken är också känd för sina trädklättrande lejon (klättrar i träd
precis som leoparder). Det första man brukar se i Lake Manyara är babianer
som det finns gott om precis efter parkentré. I akacieskogen, parkens södra
delar, är det möjligt att se t ex bufflar, giraffer, lejon och zebror, och
längs sjöstranden i öster pelikaner, skarvar och storkar. Sjön är en sodasjö,
där det bland annat är möjligt att se flamingor. Före lunch åker ni till
Arusha Airport för inrikesflyget till Zanzibar kl 13:30 med ankomst till
Zanzibar kl 15:10.

ZANZIBAR
Kryddön Zanzibar utanför Tanzanias norra kust är ett populärt badresmål med
vita stränder, palmer och varmt badvatten, liksom goda möjligheter till
snorkling, dykning och havsfiske.
Stränderna och havet är Zanzibars huvudattraktion, och de flesta hotell
ligger med strandnära läge på öns östra och norra halva, som har de bästa
stränderna.
Dag 6-7 Stenstaden: Dhow Palace Hotel (bed&breakfast)
Ni hämtas på flygplatsen och åker in till Stenstaden vilket tar cirka 20
minuter. Övernattning på Dhow Palace som ligger inne i Stenstaden. I priset
ingår en rundvandring i Stenstaden där ni får uppleva den speciella
atmosfären med influenser från det Indiska men framför allt det Arabiska
kulturarvet.

Dag 7-12 Z Hotel (bed&breakfast)****
Z Hotel ligger vid Nungwikusten på Zanzibars norra del. 5 övernattningar i
Garden De Luxe rum med frukost. Tillägg kan göras med 250 kr per dag och
person för halvpension och det går även att uppgradera till havsutsikt till

en kostnad av 250 kr/dag och person. På hotellet finns två restauranger men
det finns även många resturanger i närheten. Hotellet ligger i anslutning
till stranden, har gratis wifi, en infinitypool, ett litet spa och en
restaurang med utsikt över Indiska oceanen. Hotellet har även en champagneoch cocktailbar.
Alla de luftkonditionerade rummen har en platt-TV och en minibar. Rummen har
även ett eget badrum med badrock och hårtork. Vissa rum har en egen balkong.

DAG 12 – Hemresa
Avresa med Ethiopian Airlines kl 15:45. Mellanlandning i Addis Ababa kl 19:30
med avresa ca kl 01:00. Ankomst till Stockholm-Arlanda vid 9-tiden.

