Familjeanpassad safari i Tanzania med
sol och bad på Zanzibar
Familjesafari i Tanzania med sol&bad på Zanzibar

Reskod: TZ-17
Antal resdagar: 13 (varav 11 dagar i Tanzania)
Avresa från Stockholm, Köpenhamn eller Göteborg
Pris
Pris per vuxen:

från 28 900 kr

Pris per barn:

från 24 500 kr (mellan 5 och 12 år)

Notera att det kan tillkomma högsäsongstillägg under jul och nyår samt under
juli och augusti.
Vad ingår i priset?
Flyg till/från Tanzania inklusive flygskatt
1 övernattningar på Karama Lodge i Arusha med helpension (ankomstdagen)
3 dagars safari enligt specifikation med helpension + halvdagsbesök i
Monduli Maasai Village
Transport till/från flygplatser i Tanzania
Inrikesflyg Arusha-Zanzibar
6 övernattningar på Zanzibar med halvpension.
Inga valutatillägg
Vad ingår inte i priset?

Visum (50 USD)
Eventuell tvätt av kläder
Dryck till maten på hotellen
Lunch på Zanzibar
Dricks (ca 10 USD per person och dag under safarin och häften för
barnen)
Avbeställningsskydd
Reseförsäkring
Priserna är baserade på avresa under normalsäsong. Högsäsongstillägg på flyg
och lodger kan tillkomma vid resa under jul och nyår samt under juli och
augusti månad.

SAMMANFATTNING:
Tre dagars safari med tre övernattrningar i Tanzania i Tarangire, Lake
Manyara, Ngorongoro Crater samt ett halvdagsbesök i massajbyn Monduli. Flyg
till Zanzibar och 6 övernattningar på Kichanga Lodge i Ocean Villa. Kichanga
Lodge ligger på sydöstra Zanzibar vid Michamvi. Tillägg för boende på Breezes
Beach Club & Spa. Avresa med Ethiopian Airlines, Qatar Airways eller KLM
inklusive flygskatt. Denna resa rekommenderas framför allt till barn som
mellan 5 och 12 år gamla. Det är inte lika långa avstånd som vid en längre
safari. Det finns swimingpool vid alla lodger. Ni bor tillsammans på alla
lodger.
Vill du veta mer? Ring oss på 040-54 58 50, email info@kilimanjarosafari.se.

DETALJBESKRIVNING
Familjesafari i Tanzania med sol&bad på Zanzibar
Dag 2 - Ankomst till Kilimanjaro International Airport
Avresa med dag 1 med Ethiopian Airlines från Arlanda kl 20 (alternativt flyg
med Qatar Airways eller KLM). Mellanlandning i Addis Ababa kl 07.50. Ankomst
till Kilimanjaro kl 12.15. Vår personal möter er på flygplatsen och kör sedan
till Karama Lodge. Restiden från flygplatsen är ca 1 timme.
I den speciella baren och restaurangen serveras god mat och dryck. Under
kvällen får ni en genomgång av de kommande dagarnas safari.
Det finns swimmingpool vid
http://www.karama-lodge.com/
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SAFARI
Dag 3 - Tarangire National Park
Ni åker i en fyrhjulsdriven, safarianpassad, Toyota Landcruiser med
uppfällbart tak. Våra anställda guider är från Tanzania och pratar bra
engelska men ingen svenska. Vi är dock på plats ofta så återkom om ni önskar
en svensktalande guide. Vi åker i så fall med som assisterande guide. Det är
endast ni tillsammans med guiden. Vi blandar inte olika grupper. Det tar ca 3
timmar från Arusha till Tarangire. Vägarna till nationalparkerna har
förbättrats avsevärt de senaste åren och 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.
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) som kännetecknas av att det ser ut som om
de växer upp och ner.
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.

Middag och övernattning på Maramboi Tented Lodge som ligger precis utanför
parken.

Dag 4 - Lake Manyara
Ni lämnar Tarangire och åker vidare till Lake Manyara National Park vilket
tar kanppt två timmar.
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.

Dag 5 - Ngorongoro Crater

Ni åker från 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 tillbaka till Karatu för middag och
övernattning på Kudui Lodge. Det är skönt bo två nätter på samma ställe och
lodgen ligger strategiskt mellan Lake Manyara och Ngorongoro.

.

Dag 6 - Monduli Maasai Village och vidare till Zanzibar

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.

ALTERNATIV 1: Dag 6-12 Kichanga Lodgel (halvpension)

6 övernattningar i Ocean Front Villa med halvpension. Kichanga Lodge ligger
sydöstra Zanzibar, vid Michamvi.

Dag 12 - hemresa
TILLÄGGSBOKNINGAR
barn under 5 år bor gratis på de flesta lodger men tre dagars safari kan
bli lite mycket för en femåring.

