
Tanzania & Zanzibar

BESKRIVNING

Tanzania och Zanzibar

12 dagar

Östra Afrika lockar med djungler, savann, sjöar,

kontinentens högsta berg och en lång, vit sandstrand till

indiska Oceanien. Safarin är enastående och

kombinationen med sol och bad i Zanzibar gör resan

svår överträffad.

Landet har fantastisk safari med bland annat

Serengeti-den ändlösa slätten med en intressant natur

och mycket djur. Vi bor på bra tre stjärniga camps med

bra läge i förhållande till djurlivet. Utflykterna sker med

rejäla Jeepar i bra skick och med kunniga färdledare.

Utöver Serengeti åker vi till Lake Manyara med en

klassisk savann och till Ngorongorokratern som är en

enorm krater på två mil och med ett helt eget

ekosystem. Efter en vecka i Tanzania flyger vi till

Zanzibar för en veckas sol och bad i paradiset. 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresor inkl skatter, transfers, safari 6 dagar enligt

program i jeep med engelsktalande guide. Helpension

under safarin i övrigt frukostpension. Halvpension på

Zanzibar. Reseledarservice samt moms. Drycker samt

dricks ingår ej.

Visumkostnader, tillkommer (ca 50 USD).

Tänk på Vaccination och reseförsäkring

 



Dag 1 Hemorten-Tanzania

Vi avreser med KLM från Kastrup (Arlanda mot tillägg) via Amsterdam ner till Kilimanjaro Airport i norra Tanzania. Här

väntar en transfer buss på att ta oss till Arusha Hotel där vi har vår första övernattning i Afrika.

Dag 2 Lake Manyara National Park

Vi har nu några underbara safaridagar i Tanzania. Under våra safaridagar bor vi på bra tre stjärniga lodger. Vi har då

picknickluncher med oss. Det blir också någon gamedrive. Det innebär att vi ger oss ut tidigt på morgonen när djuren är

aktiva sen tar vi frukost och kopplar av på lodgen för att sedan ge oss ut på eftermiddagen igen när det inte längre är så

varmt och djuren börjar röra på sig igen.

En safari går till Lake Manyara som är lite annorlunda mot den klassiska savannen. Den är mycket mindre, och

domineras av den stora sjön. Här hoppas vi få se trädklättrare lejon, giraffer, zebror och gnuer. Vid Simbassäng River

hittar vi flodhästar och mängder av fåglar. Vi bor på mycket fina Lake Manyara Serena Lodge med utsikt över

nationalparken nedanför.

Dag 3-5 Serengeti

En annan tur går till den berömda nationalparken Serengeti. Det är en av de största i Afrika och känd som den bästa för

att här är så många stora däggdjur- zebror, gnuer, lejon och geparder. Parken finns till och med på UNESCOs lista. 

Vi ägnar två hela dagar åt denna fantastiska park och bor då på Serengeti Serena i centrala Serengeti. Vi försöker

förstås se "The BIG Five" lejon, leopard, elefant, noshörning och buffel som var stor viltjägarnas beteckning på de stora

svårfångade djuren.

Vår sista dag i Serengeti består inte bara av safari utan då besöker vi även en massajby och får se och höra hur de

lever här med närheten till djur och natur.Resan går sedan tillbaka mot Ngorongoro där vi bor på Ngorongoro Serena

med utsikt över kratern.

Dag 6 Ngorongorokratern

Ngorongorokratern ägnar vi en heldag åt. Här i den 2 mil breda kratern råder ett helt eget ekosystem med över 30 000

djur. Platsen är ett paradis för djuren då här är alltid rinnande vatten. Har vi tur ser vi någon av de utrotningshotade

svarta noshörningarna. Det är både ett fridfullt och spännande landskap som omringas av de 600 meter höga

kraterkanterna. Där uppe är man 2200 m över havet så även här nere befinner vi oss högt.

Dag 7-12 Zanzibar

Idag beger vi oss åter mot Arusha, en färd på cirka 3 timmar. Härifrån tar vi flyget till Zanzibar kl 13.15. På ön Zanzibar

väntar boende på ett av öns bästa och trevligaste hotell Breezes Keach Club & Spa. Det är ett 4-5 stjärnigt hotell väl

integrerat med lokalbefolkning där man stödjer byarna omkring på vissa sätt och även utbildar människor som får arbeta

på hotellet. Vi bor här 6 nätter och det ingår halvpension dvs frukost och middag av mycket hög kvalitet varje dag.

Stränderna här är fantastiska. Långa, vita och finkorniga sandstränder och vattnet klart och varmt. En bit ut ligger stora

korallrev som fungerar som vågbrytare och hjälper till att skapa en lugn varm lagun, samtidigt som det är fantastiskt att

snorkla och uppleva paradiset under vattenytan. En utflykt till huvudstaden Stenstaden rekommenderas också. Här syns



tydligt det arabiska inflytandet i arkitekturen. Affärsutbudet är stort när man strosar fram genom långa vindlande gränder

med ömsom fint snidade och putsade hus, ömsom hus med stora renoveringsbehov men alltid lika glada välkomnande

människor.

Här råder ett särskilt lugn, och värmen i kombination med de exotiska dofterna av kanel och nejlika som torkas längs

vägkanterna, gör att man blir helt avslappnad. 

Dag 13-14 Zanzibar-Kastrup

Vi har ytterligare en dag till vårt förfogande på Zanzibar innan vi på kvällen tar Transferbussen till flygplatsen. 21.10

avgår flyget via Amsterdam till Kastrup där vi beräknar landa kl 11.25 dagen därpå. Fyllda av intryck men också ett inre

lugn är vi hemma igen efter två fantastiska veckor i Afrika.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:


