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Børnevenlig cykel- og
badeferie på Zanzibar
Børnevenlig cykel- og
badeferie på Zanzibar

11 dage fra kr. 15.200/kr. 12.500 (8-12 år)
REJSERUTE: JAMBIANI - KIZIMKAZI - JOZANI FOREST - STONE TOWN – CHUINI
Afrejse hver dag hele året, mulighed for tilkøb af flere dage eller f.eks safari, du bestemmer!



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

Børnevenlig cykel- og badeferie
på Zanzibar
Børnevenlig cykel- og badeferie
på Zanzibar

En rundrejse på cykel er en enestående mulighed, for at komme helt tæt på natur og befolkning. Cykelturen er planlagt ud fra, at du kan
tage børnene med, både i forhold til distancer, aktiviteter og indkvartering. På cykelturene får I blandt andet mulighed for at opleve
delfiner, besøge en krydderiplantage og opleve byen Stone Town, som er på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.

Hele bydelen er optaget på UNESCO´s liste over verdensarv, hvilket ikke mindst skyldes, at det er en af de største og bedst bevarede gamle
arabisk prægede handelsbyer i hele Det Indiske Ocean. Her mødes Afrika med den arabiske verden i en smeltedigel af kulturer.

Den længste distance der cykles på en dag er 30 kilometer, og den
korteste distance er 20 kilometer. Ud af turens fire dage, foregår tre af
dem på cykel, men også med lokal bus. Man skal være fyldt 8 år for at
kunne deltage på turen. Ruten er ikke strabadserende, da terrænet er
ret fladt, men til gengæld er klimaet på Zanzibar varmt og relativt
fugtigt, men forude venter flere dages afslapning på dejlig
indkvartering direkte til Det Indiske Ocean.

Indkvartering i familieværelser baseret på 4 personer; 2 voksne og 2
børn i alderen fra 8 til 15 år.

Zanzibar har det hele: Spændende kultur, smuk natur, eksotiske
råvarer samt små hyggelige og komfortable overnatningssteder, og alt
er inkluderet på denne cykeltur.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Børnevenlig cykel- og badeferie
på Zanzibar
Børnevenlig cykel- og badeferie
på Zanzibar
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Afrejse fra Danmark

Fra København flyves mod Zanzibar med f.eks Qatar Airways med flyskifte i Doha undervejs. På de oversøiske strækninger er der inkluderet
måltider og drikkevarer, ligesom der findes et bredt udvalg af f.eks film på flyet.

Der er også mulighed for at flyve fra Billund og Aalborg. Forhør nærmere.

Dag 2: Ankomst til Zanzibar og transfer til Jambiani

Der er ankomst til Zanzibar i løbet af dagen. I hentes i lufthavnen af vores lokale samarbejdspartner, der på godt en times tid kører jer til Jambiani,
hvor cykelturen starter.

Den første dag er hovedsageligt afsat til alt det praktiske og I vil få udlevereret og tilpasset cykler og udstyr.

Afhængig af ankomsttidspunktet er der mulighed for at gå en tur i den lille autentiske landsby Jambiani, hvor det bl.a. myldrer med ænder, geder
og ikke mindst smilende og glade børn samt nyde den fantastiske strand, der regnes for en af øens allerbedste, og hvor den store sandbanke giver
fantastiske muligheder for en svømmetur ved højvande og en vandretur ved lavvande. Det er omkring denne banke at de lokale dyrker og høster
alger og samler muslinger til aftensmaden.

Indkvartering på Casa Del Mar for en nat med halvpension.

Dag 3: Besøg i lokal landsby og svøm med delfiner - 22 km

I nyder en lækker morgenmad, hvorefter I starter jeres eventyr på cyklerne. I cykler til Zanzibars sydligste punkt, Kizimkazi, som er en tur på 22
kilometer. På vejen til Kizimkazi, kører I gennem den autentiske afrikanske landsby Makunduchi, som er fyldt med røde lerklinede hytter og høje
banantræer. Her gør I et kort stop for at smage på nogle af de eksotiske frugter, se den lokale skole, og hilse på børnene i landsbyen.

I Kizimkazi sejler I ud, for at se om I kan spotte delfiner. Delfinerne kommer til Kizimkazi for at hvile og avle, og der er helt op til 80 % chance for at
komme til at opleve dem. Da det er vilde dyr, kan det selvfølgelig ikke garanteres at det lykkes, men chancerne er gode.

Efter sejlturen er der frokost på stranden tilberedt af Rahim, hvor I efterfølgende nyder denne smukke strand. Hvis vandstanden er høj, kan man se
de lokale fiskere bringe deres fangst op til fiskeauktionen, og hvis I er rigtigt heldige, kan delfinerne ses på afstand, når I sidder i sandet.

Der er overnatning i bungalows på Karamba Resort i familieværelse, der ligger med smuk udsigt over havet. Aftensmaden er også inkluderet denne
aften.
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Dag 4: Jozani skoven og Stone Town - 30 km

Efter morgenmaden fortsætter vi vores cykeltur til Jozani skoven, som er en tur på 30 kilometer. Vi medbringer madpakker til dagen, der nydes
undervejs. I gør også stop undervejs for at smage eksotiske frugter og lokale specialiteter.

Jozani skoven er en regnskov, der er kendt for sine røde colubusaber, der kun kan opleves på Zanzibar. I skal sammen med jeres guide på
vandretur ind i skoven.

Fra Jozani tager vi bussen til Stone Town. Stone Town summer af atmosfære og er en tydelig blanding af forskellige gamle kulturer. Dette kan både
ses og duftes, når de lokale tilbereder deres måltider udenfor i de små snoede gader. Rundt om i byen ses børnene lege, drenge spille fodbold på
stranden og mændene spille bao og debattere hvad det næste træk skal være.

Efter en hel dags oplevelser vil I blive ”belønnet” med et fantastisk aftensmåltid, der indtages i eksotiske omgivelser. I den gamle by nær vandet
spises på tagrestauranten Emerson on Hurumzi, hvor der en fantastisk 270 graders udsigt over vandet, mens stemningsfulde lyde fra den gamle
by høres, bl.a. fra de muslimske aftenbønner og det lokale Shiva-tempels klokker. Ankomsten til restauranten vil være omkring kl. 18 lige før
solnedgang i tide til at købe en ”sun-downer”, mens aftensmaden serveres kl. 19.

Indkvartering på Kholle House i 2 værelser ved siden af hinanden.

Kholle House blev oprindeligt bygget i 1860 af prinsesse Kholle, datter af Zanzibars første sultan. Kholle House har siden gennemgået mange
renoveringer, men man kan stadig mærke den oprindelige stil og atmosfære.

Dag 5: Besøg på krydderiplantage og badeferie - 26 km

I lægger Stone Towns snævre gader bag jer og cykler mod det frodige krydderiplantageområde nord for Stone Town – en cykeltur på 20 kilometer.

I gør stop ved Abeids familie farm, hvor I skal se, dufte og smage på de sæsonbestemte frugter og krydderier. Det kan for eksempel være vanilje,
kardemomme, kanel, muskatnød, gurkemeje, citrongræs, kløver, ylang ylang, kommen, hvidløg. Ingefær, koriander, peber, chili, oregano, og meget
mere.

I nyder lækker frokost på plantagen, som vil være tilberedt af grøntsager fra gården. Efter frokosten cykles de sidste 6 kilometer frem til Chuini, hvor
I indkvarteres på den miljøvenlige Mangrove Lodge, der er omgivet af en tropisk have med kokospalmer og mangotræer.
I siger farvel til jeres cykelguide og de kommende dage er til afslapning ved Det Indiske Ocean.

Indkvartering for fem nætter med halvpension.

Der er mulighed for at tilkøbe færre eller flere overnatninger eller vælge et af vore mange andre resorts og hoteller vi tilbyder på Zanzibar. Forhør
nærmere.

Dag 6-9: Det Indiske Ocean

I har 4 hele dage til at nyde jeres indkvarteringssted og Det Indiske Ocean.

Mangrove Lodge er beliggende ved Mawimbini Beach midt på Zanzibars vestkyst. Der findes flere små butikker og strandbarer i området.

De kommende dage er til ren afslapning, hygge, solbadning i det godt 30 grader varme vejr, god mad og måske en udflugt på havet?
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Dag 10+11: Afrejse fra Zanzibar og hjemkomst

Det er blevet hjemrejsedag. I checker ud fra jeres hotel i løbet af formiddagen. Der er mulighed for at opmagasinere sin bagage inden I afhentes
afhængig af jeres flyafgang. Men mest sandsynligt vil der ud på eftermiddagen være transfer til Zanzibars lufthavn i tide til at nå flyet hjemad. Ruten
går f.eks. via Doha med Qatar Airways. Måltider og drikkevarer er inkluderet på flyene, der også byder på underholdningsprogrammer.

Efter flyskifte flyves der mod Danmark med ankomst om morgenen.
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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
• Overnatninger på cykeltur som beskrevet
• Måltider på cykeltur som beskrevet
• Aktiviteter på cykeltur som beskrevet
• Leje af cykel
• Drikkedunk og cykelhjelm
• Fem nætter Mangrove Lodge m/halvpension
• Privat engelsktalende cykelguide
• Transfers til og fra lufthavnen
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Visum til Tanzania, USD 50
• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter
• Forsikringer
• Lokal skat – opkræves på hotellet, i alt USD 1 per overnatning per
person

Afrejsedatoer:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2019:
Pris per voksen i familieværelse i perioden 10.01-01.04 fra kr. 16.400,-
Pris per voksen i familieværelse i perioden 15.04-24.06 fra kr. 15.200,-
Pris per barn 13-15 år i familieværelse fra kr. 14.500,-
Pris per barn 8-12 år i familieværelse fra kr. 12.500,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring
af tider og indkvarteringssteder. Længden på rejsen samt antal påvirker også prisen. Ligeledes vil årstiden have betydning for den endelige
pris.
Der er mulighed for at forlænge med flere dage på Zanzibar eller med safari i Kenya eller Tanzania. Forhør nærmere.
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PRAKTISK INFO

Praktisk informationPraktisk information
Om cykelferie på ZanzibarOm cykelferie på Zanzibar

Rejsen er en fantastisk mulighed for at komme helt tæt på naturen. Du
behøver ikke være professionel cykelrytter for at kunne gennemføre
turen. Kilometerantallene er angivet for hver dag og er et cirka antal.
Rejsen er baseret på, at man er i almindelig god fysisk form og vandt
til at cykle på motionsniveau. Guiden cykler sammen med jer og er
engelsktalende.

Rejsen henvender sig til dem, der ønsker en oplevelsesrig rejse og som
gerne vil kombinere en aktiv rejseform med afslapning og livsnyderi.

Aldersbegrænsningen er minimum 8 år.  Hvis det bliver nødvendigt, er der mulighed for at arrangere et støttekøretøj for 60$ pr. dag.

Ruten er ikke strabadserende, da terrænet er ret fladt og der max. cykles mellem ca. 20 og 30 pr. dag, men til gengæld er klimaet på Zanzibar
varmt og relativt fugtigt. Det er en rejse, hvor det er oplevelser i naturen og blandt Zanzibars lokale befolkning, der har første prioritet og ikke høj
komfort.

Cykler og udstyr:
Der findes cykler i mange forskellige størrelser, der alle er udstyret med flaskeholder og flaske samt en lille cykelkurv til mindre fornødenheder
som f.eks. solcreme og kamera. Der findes også cykelhjelme, men I er velkomne til at medbringe jeres egne, hvis det foretrækkes.

Bagage:
Jeres bagage transporteres mellem hotellerne hver dag.

Tlf.: 8873 4000 | africatours.dk | info@africatours.dk Side 8


	Forside
	Om Africa Tours
	Om rejsen
	Program
	Pris og info
	Praktisk info

