6 dagars safari i Tanzania och 5stjärnigt hotell på Zanzibar
6 dagars safari i Tanzania och 5-stjärnigt hotell
på Zanzibar

Reskod: TZ-6
Antal resdagar: 17 (varav 15 dagar i Tanzania)
Pris
Pris per person (för två resenärer):
personer i jeepen)

från 44 900 kr (endast två

Pris per person (för fyra resenärer):

från 41 200 kr

Pris per person (för sex resenärer):
jeep)[dt_divider style=”gap”

från 38 900 kr (med förlängd

Notera att priset kan variera beroende på säsong. Priserna ovan är
prisuppgift under normalsäsong. Priserna varierar framför allt beroende på
biljettpriserna på flyget. Vid beställning långt i förväg är biljettpriserna
billigare och priset kan då bli lägre.
Vad ingår i priset?
Flyg med Qatar Airways eller KLM inklusive flygskatt
En övernattning på The Arusha Hotel med helpension (ankomstdagen)
6 dagars safari (6 övernattningar) med helpension + halvdagsbesök i
Monduli Maasai Village
Buteljerat vatten under hela safarin samt te/kaffe i jeepen
Transporter till och från alla flygplatser i Tanzania
Inrikesflyg mellan Arusha och Zanzibar

7 övernattningar på Breezes Beach Club & Spa med halvpension
Inrikesflyg mellan Zanizbar och Dar Es Salaam
Inga valutatillägg
Vad ingår inte i priset?
Visum (50 USD)
Dricks (ca 10 USD per person och dag under safarin)
Lunch på Zanzibar
Reseförsäkring
Avbeställningsskydd

SAMMANFATTNING:
Boende på The Arusha Hotel ankomstdagen och därefter 6 dagars safari i
Tanzania i Lake Manyara, Serengeti, Ngorongoro Crater, Tarangire samt ett
besök i Monduli Maasai Village. Flyg till Zanzibar med sju övernattningar på
Breezes Beach Club & Spa i DeLuxe rum. Avresa med Qatar Airways inklusive
flygskatt (alternativt flyg: KLM).
Vill du veta mer? Ring oss på 040-54 58 50, email info@kilimanjarosafari.se.
Du är även välkommen att besöka vår resebyrå på Rundelsgatan 15 i Malmö (vid
Caroli City)

DETALJBESKRIVNING
Dag 2 - Ankomst till Kilimanjaro International Airport
Avresa med dag 1 med Qatar Airways från Arlanda, Kastrup eller (KLM från
Landvetter) vid 22-tiden. Mellanlandning i Doha (Qatar) vid 6 tiden avresa ca
kl 09:00. Ankomst till Kilimanjaro International Airport ca kl 16. Vår
personal möter er på flygplatsen och kör sedan till The Arusha Hotel.
Restiden från flygplatsen är ca 1 timme.
För mer information, se http://www.thearushahotel.com

Under eftermiddagen träffar ni vår safariguide och ni får en genomgång av de
kommande dagarnas safari.

SAFARI
Dag 3 - Lake Manyara National Park

Ni åker i en fyrhjulsdriven, saf
arianpassad, Toyota
Landcruiser med uppfällbart tak. Våra anställda guider är från Tanzania och
pratar bra engelska men ingen svenska. Det är endast ni tillsammans med
guiden. Vi blandar inte olika grupper. Det tar ca 2 timmar från Arusha till
Lake Manyara. Det känns inte på något sätt som en transportsträcka. Tvärtom
är det fantastiskt att se landskapet förändras när nationalparkerna kommer
närmare och många småbyar passeras under färden.
Elefanttätheten i Lake Manyara är normalt sett hög – sju elefanter per
kvadratkilometer, vilket sägs vara den tätaste populationen i Afrika. 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.
Efter dagens djurskådning åker ni till byn Karatu som ligger ca 30 minuter
från Lake Manyara, nära Ngorongoro Conservation Area.
Middag och övernattning på Ngorongoro Farm House

Dag 4 - Ndutu/Serengeti National Park
Efter frukost fortsätter färden mot Serengeti. Mellan december och februari
åker ni dock till Ndutu-området som ligger precis före Serengeti. Djurlivet
är mycket bra har under den här perioden med migrationen med upp till em

miljon gnuer och zebror. Övriga månader åker ni in i Serengeti för middag och
övernattning på Serengeti Wilderness Camp i centrala Serengeti. Mellan
december och februari är det istället övernattning på Ndutu Wilderness Camp.
Det tar mellan 3 och 4 timmar till Serengetis parkgräns från Karatu. Vägens
kvalitet varierar i stort sett dag från dag och underhålls hela tiden. För
närvarande är det sämre väg från Ngorongoro Conservation Area (som ni
passerar) medan grusvägarna är bättre underhållna när ni når Serengetis
parkgräns. På vägen till Serengeti passeras många massajbyar och det är fina
vyer.
Boende mitt ute på savannen i tält men ändå med bra standard.
I varje tält finns riktiga sängar samt toalett och dusch. Det är normalt sett
tio tält på campen samt ett restaurangtält med bar.

Dag 5 - Serengeti National Park
Heldag i Serengeti. Det är en av världens mest kända nationalparker och många
av naturfilmerna från Afrika har filmats just i Serengeti. I parkens centrala
del ligger Seronera, ett område med omväxlande naturtyper som genomkorsas av
floder. Den största floden, Seronerafloden, torkar aldrig ut och drar därför
till sig gott om djur även under torra tider. Längs floden förekommer bland
annat elefanter, giraffer, zebror, gaseller, leoparder och lejon, liksom
mycket örn och gam i träden längs floden. I och runt vattnet finns t ex
flodhästar, krokodiler och nilvaraner. Övernattar ni dagen före i Ndutu åker
ni idag in i Serengeti National Park.
Middag och övernattning på Serengeti Wilderness Camp.

Vi rekommenderar att ni en av dagarna har en tidig djurskådning i
soluppgången. Ni börjar då före frukost och upplever Serengeti när solen går
upp. Djuren är aktivare tidig morgon när det inte hunnit bli så varmt.

Dag 6 - Serengeti National Park/Ngorongoro Conservation Area
Djurskådning i Serengeti fram till lunch då ni åker tillbaka till Ngorongoro
Conservation Area.
Middag och övernattning på Ngorongoro Wildlife Lodge. Denna lodge ligger
precis vid kraterkanten med en fantastisk utsikt över kratern.

Dag 7 - Ngorongoro Crater
Ngorongoro Conservation Area är ett särskilt naturskyddsområde och inte en
nationalpark (som t ex Serengeti). Det innebär bland annat att människor får
bo där och hålla boskap, men inte bedriva jordbruk. Detta gör det möjligt för
massajerna att utnyttja och leva i området, samtidigt som naturen skyddas.
Kraterbottnen är i huvudsak platt och öppen, med några få kullar. Där finns
en enda skog, en stor sjö, ett par större kärrområden, några rinnande
vattendrag och ett antal mindre utspridda vattensamlingar. Kraterns främsta
attraktion bland djuren är förmodligen noshörningarna. Kratern är den bästa
platsen i norra Tanzania att se noshörning.
Nere i kratern lever också en dryg handfull stationära lejonflockar. Antalet
geparder är tämligen litet, men även om det behövs lite tur för att få se dem
ses geparder ganska ofta. Djurlivet i övrigt är relativt brett, med gnuer,
zebror, bufflar, elefanter, gaseller, hyenor och schakaler, och en hel del
fåglar.
Efter dagens djurskådning åker ni vidare mot Tarangire för middag och
övernattning på Maramboi Tented Lodge. Här kommer ni att bo två nätter.

Dag 8 - Tarangire National Park

Djurskådning i Tarangire National Park. Denna park i norra
Tanzania är elefanternas och baobabträdens park.
Parken består av nio olika vegetationsområden, från slätt till våtmarker,
akacieskog och lummigare områden längs vattendragen. I stora områden i parken
finns gott om baobabträd (se bild).

Djurlivet är rikt och varierat, och du kan få se t ex större elefanthjordar
än i någon av de andra parkerna i norra Tanzania, kattdjur, buffel, impala,
gnu, giraff, zebra, tofsörad oryx, giraffantilop med mera
De många naturtyperna gör också Tarangire till en mycket bra fågelpark med
stor artbredd.
Ytterligare en övernattning på Maramboi Tented Lodge.

Dag 9 - Monduli Maasai Village/till Zanzibar
Efter en lugn frukost så åker ni vidare till Arusha Airport (eller i vissa
fall Kilimanjaro International Airport) vilket tar mellan 2 och 3 timmar.
Före ni åker till flygplatsen besöker ni massajbyn Monduli Village. En av
våra anställda i Arusha är massaj (han kommer att guida er i byn) och detta
är den byn han kommer ifrån och där ni bland annat kommer att få träffa hans
släktingar. Ni åter grillad get i byn innan ni åker vidare till flygplatsen
för inrikesflyget med Precision Air (det kan förekomma andra flygbolag också
men vi använder oftast Precision Air). Flygtiden är ca en timme. Ni hämtas
sedan på flygplatsen på Zanzibar och åker sedan till de sydöstra delarna av
Zanzibar, till Breezes Beach Club & Spa. Det tar cirka 1 timmes bilresa från
flygplatsen.

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. Många besökare förlägger även någon eller några dagar till ett
hotell i stenstaden, den gamla arabiska stadsdelen i Zanzibars stad på öns
västkust.
DAG 9-16 Zanzibar, Breezes Beach Club & Spa (****+)
7 övernattningar på det femstjärniga hotellet Breezes Beach Club & Spa.
Halvpension i DeLuxe rum. Det går även att bo lite billigare i standardrum
eller uppgradera till suite. DeLuxe-rummen ligger närmare stranden medan
standardrummen en bit upp på hotellområdet. Det är alltid högklassisk service
på hotellet som alltid är bland det populäraste hotellen på Zanzibar och som
under åren fått ett flertal utmärkelser.

På Breezes finns flera olika restauranger att välja mellan. Det finns även
ett SPA och ett dykcenter. Under juli och augusti samt under jul- och nyår är
det högsäsong och då ingår endast 6 övernattningar.
För mer info, se www.breezes-zanzibar.com
DAG 16 – Hemresa
Ni hämtas från hotellet och åker till flygplatsen för avresa med Precision
Air till Dar Es Salaam. Qatar Airways flyger inte direkt från Zanzibar så
Precision Air är ett anslutningsflyg till Qatar Airways. Avresa från Dar Es
Salaam vid 17-tiden med mellanlandning i Doha kl 23:59. Avresa från Doha kl
01:45 med ankomst till Stockholm eller Köpenhamn kl 06:35 (dag 17). Vissa
datum är det sämre förbindelser från Doha och då ingår övernattning på hotell
i Doha.

