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Big Five Selous SafariBig Five Selous Safari

7 dage fra kr. 18.895 v/4 deltagere
REJSERUTE: DAR ES SALAAM – SELOUS GAME RESERVE – DAR ES SALAAM
Afrejse hver dag i perioden fra juni til februar, du bestemmer hvornår



OM AFRICA TOURS

Drømmen om AfrikaDrømmen om Afrika

Afrika er et paradis af oplevelser. Masser af dyr, smuk natur, en unik
kultur, de smukkeste strande og meget mere. Men Afrika er også stort,
og det kan synes langt væk. Hvad skal man vælge ?

Hos Africa Tours laver vi én ting: Rejser til Afrika. Og det har vi gjort for
flere tusinde danske gæster. Det er vi stolte over! For vi elsker Afrika,
og vi vil så gerne, at alle får lov til at opleve dette fantastiske kontinent
- mindst en gang i livet. Og på den måde som passer bedst mulig i
forhold til alder, familieforhold, pengepung med mere. Og hvorfor ikke
tilbyde fleksibilitet på afrejsedato og lufthavn, når der nu er afrejse til
Afrika, hver dag, året rundt ?

Vidste du, at det både er muligt at bo inden- og udenfor reservaterne
under din safari ? Og at du, hvis du bor udenfor reservaterne, starter
din dag med at bevæge dig hen til dyrene for så efterfølgende at skulle
køre tilbage til dit indkvarteringssted et par timer senere ? Godt nok ”
kun” nogen timers kørsel per safaridag. Timer du istedet kunne ha
brugt på enten mere safari eller på din terrasse med udsigt til dyrene
istedet. Hos Africa Tours bor du selvfølgelig inde midt i reservaterne,
så du får flest mulige safarioplevelser på din rejse.

Drømmen om Afrika starter for mange allerede tidligt i barndommen.
Og når det handler om drømmerejser, handler det om at slippe
drømmene løs, og om at opleve eventyret, mens man kan.

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.

"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"

Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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OM REJSEN

Big Five Selous SafariBig Five Selous Safari

Forkæl jer selv og tag på denne relativt korte, men meget oplevelsesmættede og dyrerige privat safari i et af Afrikas største og mest
spektakulære safariområder, Selous Game Reserve, der er på UNESCOs liste over verdens naturarv.

I indkvarteres i yderst komfortable omgivelser og skal ikke skifte overnatningssted undervejs, så I har fire nætter i den samme camp og
dermed fire dage til safarioplevelser i det imponerende område. Dermed har I god tid til, i et roligt tempo, at opleve noget af det bedste
Afrika kan byde på, når det gælder klassisk safari og kontinentets imponerende dyreliv.

I skal bo direkte ned til den mægtige Rufiji River, der huser en meget
stor bestand af krokodiller og flodheste, samt danner ramme for et
enestående fugleliv, og for mange store dyr, der kommer til floden for
at drikke eller bade. På savannen omkring floden ses mange elefanter,
bøfler, giraffer, zebraer, forskellige antiloper og aber, mens store
rovdyr som løve, leopard, hyæne og sågar den sjældne afrikansk
vildhund har gode bestande i Selous.

Den frodige savanne med mange smukke akacietræer, gigantiske
baobabtræer samt maleriske palmer langs floden danner en fantastisk
kulisse for jeres safari, mens solnedgangen over den imponerende
flod er et kapitel for sig, så hvad mere kan I ønske dig for et
safariområde?

Der er mulighed for at tilkøbe en sejltur på Rufijifloden eller en guidet
gåtur på savannen under jeres ophold, ligesom I også kan forlænge
turen med flere dage i den vidunderlige camp. I kan desuden vælge at
forlænge safarien med et dejligt ophold på eksotiske Zanzibar.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Big Five Selous SafariBig Five Selous Safari
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Afrejse fra Danmark og ankomst til Dar es Salaam

Der flyves mod Tanzania med flyskifte undervejs. På flyveturen serveres gratis måltider med drikkevarer. Ud på aftenen ankommer I til Dar es
Salaam, hvor der er transfer til det nærliggende hotel.

Overnatning på Best Western CBD Hotel med morgenmad inkluderet.

Dag 2: Til Selous Game Reserve for den første safari

Efter et tidligt morgenmåltid bliver I hentet af jeres engelsktalende guide, der tillige er chauffør i den store og stærke firehjulstrukne safaribil. Der er
en halv dags kørsel til jeres camp inde i Selous Game Reserve, som I når i tide til frokost på campen i naturskønne omgivelser.

Når I har installeret jer i de store og yderst komfortable safaritelte, der ligger ganske tæt ved floden, så skal I på turens første safari på det der
kaldes et game drive. Her kører I ud i reservatet med åbne vinduer og løftet tag i søgen efter reservatets dyr, så der er fine mulighed for at se
dyrene uden forstyrrende bilruder – og for at tage gode billeder, især når I kommer tæt på vildtet, hvilket man ofte gør.

Omkring solnedgang returnerer I til campen, hvor der er tid til at købe en ”sun-downer”, som kan nydes mens aftenhimlen spejler sig i den brede
flods delta med de mange små sandøer. Lidt senere kan den imponerende stjernehimmel over den kulsorte afrikanske savannenat beundres,
mens jeres første aftenmåltid i bushen” serveres.

Indkvartering for fire nætter på Rufiji River Camp med helpension.

Dag 3-5: Tre dage i Selous Game Reserve med masser af safari

I har tre hele dage foran jer til safari i spektakulære Selous. Rytmen på disse tre dage vil være den samme, nemlig at I kører ud på game drive i de
køligste timer om morgenen, hvor solen endnu ikke har varmet savannen op og dyrene derfor er mest aktive, og igen ud på eftermiddagen, når
middagsvarmen aftager igen. Midt på dagen holdes der pause på campen, så I, ligesom dyrene, kan hvile ud i de varmeste timer. I kan vælge blot
nyde udsigten over floden fra campen og evt. sætte jer på terrassen foran jeres telt med en god bog, men I kan også tage en svalende dukkert i
swimmingpoolen – og så skal I selvfølgelig have en dejlig frokost.

I løbet af de tre dage er der mulighed for tilkøbe en bådsafari på Rufijifloden. Med en engelsktalende bådfører sejles ud blandt de mange flodheste
og krokodiller, hvor også det rige fugleliv kan nydes på nærmeste hold. Med lidt held kan I desuden komme helt tæt på andre af de store dyr, som
kommer ned til floden for at drikke. I kan også tilkøbe en gåtur på savannen med en erfaren engelsktalende guide, der især vil fortælle om
plantelivet og nogle af savannens mindste, men ikke mindst interessante dyr, der har meget stor betydning for hele økosystemet. Såvel sejltur som
gåtur skal bestilles og betales på stedet.
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PROGRAM

Dag 6: Kort morgensafari. Tilbage til Dar es Salaam for hjemrejse.

Hvis tiden tillader det, hvilket vil sige tidspunktet for jeres flyafgang fra Dar es Salaam, så køres der på et sidste kort game drive om morgenen fra
solopgang, hvorefter I returnerer til campen for turens sidste morgenmad på savannen.

Med frokostmadpakker ombord i bilen køres der mod Dar es Salaam, og picnic frokosten nydes undervejs. Fremme ved lufthavnen er det slut på
den spændende safari, når der tjekke ind til flyet mod Danmark – eller evt. mod Zanzibar for flere oplevelser og en vidunderlig badeferie, hvis dette
er tilkøbt.

Dag 7: Hjemkomst til Danmark

Gratis måltider og drikkevarer serveres under hjemturen, og efter flyskifte undervejs er der ankomst til Danmark.
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse
• Overnatning Dar es Salaam m/morgenmad
• 4 nætter Rufiji River Camp
• Helpension under safari
• Entre til nationalparken
• 1 liter drikkevand pr. dag
• Kørsel i firehjulstrukken safaribil (4x4)
• Vinduesplads i bilen til alle deltagere
• Privat engelsktalende chauffør/guide
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Visum til Tanzania USD50
• Vaccinationer
• Aftensmad dag 1 og dag 6
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter f.eks vandresafari eller bådsafari
• Tøjvask
• Forsikringer

2019: Afrejse dagligt fra Billund, Aalborg eller København, undtaget i den mest regnfulde periode

fra marts til maj.

Indikationspriser 2019:
Pris per person v/4 personer i perioden jun, nov-23. dec fra kr. 18.895,- / I perioden aug-okt, 24.-31. dec fra kr. 20.995,-

Indikationspriser 2020:
Pris per person v/4 personer i perioden jun, nov-23. dec fra kr. 18.895,- / I perioden jul-okt, 24.-31. dec fra kr. 21.400,-
Barn 5-15 år, der deler værelse med to fuldtbetalende i dobbeltværelse fra kr. 13.895,- / Enkeltværelsestillæg fra + kr. 3.000,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende og ved fire deltagere. I kan rejse det antal I ønsker, forhør nærmere om prisen. Den endelige pris afhænger
af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles, og deltagerantal har også indflydelse på prisen. Der tages forbehold for ændring af tider og
indkvarteringssteder.

Vandresafari for børn under 15 år er ikke tilladt.
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EKSTRA TILKØB

Forlæng din ferie...Forlæng din ferie...
...med bade- eller cykelferie på krydderiøen Zanzibar...med bade- eller cykelferie på krydderiøen Zanzibar

Bare navnet Zanzibar giver så mange forestillinger og associationer
om romantk, varme, palmer, fordybelse, krydderier, historie at man
sagtens kan forestille, at man er der, selv om man ligger hjemme på
sofaen.

Øen Zanzibar ligger ca. 40 km fra Tanzanias kyst og består af de to
hovedøer Unguja (Zanzibar ø) og den noget mindre Pemba. Zanzibar
svarer arealmæssigt til 2/3 af Fyn. Zanzibar ligger tæt ved ækvator og
placeringen i Det Indiske Ocean gør, at Zanzibar er køligere end
fastlandet Tanzania. Zanzibar har ca. syv til otte solskinstimer om
dagen hele året. Der er tropisk klima med masser af behagelig varme
hele året. 

Kridhvidt sand, palmer og året rundt en temperatur på ca. 27-32 grader. Ved strandområdet er der fantastiske muligheder for at slappe af, men
også for at være lidt aktiv. Enten i havet eller på landjorden. Snorkel- og flaskedykning mellem korallerne. Sejltur med en dhow, windsurfing og
mange andre vandsportsaktiviteter.

Er du til aktiv ferie, men der må også gerne være plads til afslapning, så er bade- og minicykelferie på Zanzibar noget for dig. Der er frit valg
mellem tre forskellige ruter. Det sydlige, det nordlige eller den centrale del af øen. Uanset valg af rute, så oplever du Zanzibars hvide palmeklædte
strande, sjælen i de små landsbyer der cykles igennem og duften og smagen af øens mange frugter og krydderier samt du besøger
krydderiplantager foruden nyder Zanzibars spændende råvarer inkl. ”alt godt fra havet”. Uanset valg af ruten lægges vejen forbi den gamle bydel i
Zanzibar Town, der kaldes Stone Town, som er et kapitel for sig – og et positivt et af slagsen vel at mærke.

Der er hjemrejse fra Zanzibar hver dag året rundt, hvilket gør det muligt at tilkøbe præcis det antal dage I ønsker jer. Antal dage og indkvarteringer
nævnt på vores hjemmeside www.africatours.dk er blot eksempler.

Opholdet på Zanzibar kan skræddersyes helt efter jeres ønsker og behov. Forhør gerne nærmere.
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