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Tanzania Mini Safari
og Zanzibar
Tanzania Mini Safari
og Zanzibar

10 dage fra kr. 19.200 v/4 personer
REJSERUTE: ARUSHA - TARANGIRE - NGORONGORO - ARUSHA - ZANZIBAR
Privat safari med mulighed for afrejse hver dag året rundt, 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

Tanzania Mini Safari og
Zanzibar
Tanzania Mini Safari og
Zanzibar

Safarien starter med ophold i Tarangire National Park, og rejser man dertil i den danske sensommer og i efteråret, er parken blandt
Tanzanias mest dyrerige.

Særligt ses enorme flokke af elefanter – en kæmpeoplevelse på alle måder. Masser af andre dyr trækker også til Tarangire og særligt til
området ved Tarangire-floden for det friske og livgivende vand. Her bor I og her kører I på safari inden turen fortsætter til et af Tanzanias
helt store trækplastre; Ngorongoro-krateret. Ngorongoro, der er en sammensunken vulkan, er hjemsted for en af de højeste
koncentrationer af dyr ikke bare i Tanzania, men i hele Afrika. Og de er der alle sammen. Rovdyrene. Næsehornene, elefanterne, bøflerne
osv., osv. Og i et næsten ubegribeligt antal.

Store safarioplevelser rigere fortsætter rejsen til magiske Zanzibar for afslappende badeferie eller minicykelferie ved de skønne strande
direkte til Det Indiske Ocean.

Turen gennemføres i store stærke firehjulstrukne biler med en dygtig
engelsktalende chauffør/guide. Alle overnatninger er med fuldpension
på komfortable lodges / camps med fremragende placering.

Tanzania ligger lige under ækvator og klimaet er behageligt tropisk ved
kysten og har lavere fugtighed inde i landet. Varmt og solrigt hele året
i dagtimerne og behagelig kølig temperatur i nattetimerne.

Safarien er særlig optimal i perioden slut juni til medio oktober.

Med til de store safarioplevelser i Tanzania hører også en positiv og
imødekommende befolkning. Tanzania består af flere end 130
forskellige stammer, der på kryds og tværs danner en mangfoldighed
af spændende og smuk kultur.

Det officielle sprog er Kiswahili og engelsk. Langt de fleste steder er
det nemt at kommunikere med lokalbefolkningen på engelsk. De lærer
engelsk i skolerne og er ivrige efter at bruge sproget.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Tanzania Mini Safari og
Zanzibar
Tanzania Mini Safari og
Zanzibar
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Tanzania

Fra Danmark flyves mod Tanzania med flyskifte. Der er normalt afrejse i dagstimerne fra Danmark, hvilket betyder, at I lander i Tanzania om
aftenen.

På strækningen mod Tanzania er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning. I lufthavnen i Kilimanjaro bliver I budt velkommen af en
chauffør, der kører jer til et nærliggende hotel for overnatning, så I er klar til næste dags safarioplevelser.

Dag 2: Arusha - Tarangire

Om morgenen serveres morgenmad inden turen går mod syd til Tarangire. Turen er relativ kort og I er fremme på jeres lodge til frokost.

I perioden fra juni til oktober kaldes Tarangire for ”lille Serengeti”, grundet den store dyremængde.  I skal bo på to nætter på Tarangire Safari Lodge,
der har en pragtfuld beliggende i området. Udsigten fra lodgens terrasse til savannen og Tarangire-floden er fabelagtig og retfærdiggør opholdet i
sig selv,  selvom det selvfølgelig er safarioplevelserne I er afsted for.

Om eftermiddagen kører I på safari i området og I skal ikke vente længe inden de første dyreoplevelser venter. Ud over de mange dyr i parken ses
også de utroligt smukke, og store, baobabtræer i Tarangire. Træerne kan blive langt over tusinde år og er med sit karakteristiske udseende lig med
Afrika for mange rejsende.

Dag 3: Tarangire

En skøn dag med mange oplevelser venter forude. I starter med et tidligt morgen game drive og får igen hilst på de store bestande af elefanter.
Med en smule held kan I se hundredvis af disse kæmper fra bilen. I Tarangire er der også masser af bøfler, som sammen med gnuer, zebraer,
rovdyr og et rigt fugleliv hilser jer velkommen.

Tarangire-floden en sand magnet på dyrelivet, hvorfor det også er her jeres safarikørsel er koncentreret omkring. Efter safari nyder I frokost og igen
kører ud på safari i området sidst på eftermiddagen.
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Dag 4: Ngorongoro-krateret

I har afsat hele dagen til safarioplevelser i Ngorongoro-krateret. Det betyder tidlig morgenmad og så afsted mod Ngorongoro på safari. Krateret er
en fantastisk naturperle, hvor dyrene frit kan vandre ind og ud.

Ngorongoro-krateret er 18 km i diameter og har et areal på ca. 260 km2, og ligger godt 2.300 meter over havet. Det betyder også, at det i de tidlige
morgen- og eftermiddagstimer godt kan føles en anelse køligt i forhold til safarioplevelserne i Tarangires tørre og varme områder.
I kører safari nede i selve krateret og har medbragt frokosten, som måske nydes ved en af søerne. Her, godt 600 meter under kraterkanten, mødes
I af et utroligt dyreliv.

I kører på bunden af denne nærmest dybe tallerken og vil bl.a. kunne opleve elefanter, løver, hyæner, bøfler samt ikke mindst det yderst sjældne ”
sorte” næsehorn, hvis I er heldige. Konfrontationer mellem løver, hyæner og bøfler er ikke sjældne i dette paradis. Er I lidt heldige, kan I også
komme på få meters afstand af de fem-seks tons tunge hanelefanter, der ofte holder til i febertræsskoven Lerai Forest. En oplevelse man aldrig
glemmer. Der bliver brug for både kikkert, kamera og masser af hukommelseskort.

Sidst på eftermiddagen kører i til Karatu, der ligger nær indgangen til Ngorongoro Conservation Area. Indkvartering for en nat på Ngorongoro Farm
House. Der bliver tid til at slappe af i de dejlige omgivelser og nyde aftensmaden på lodgen.

Dag 5: Ngorongoro - Zanzibar

Efter fantastiske safarioplevelser er det tid til badeferie på en af Det Indiske Oceans mest populære øer; Zanzibar. I kører retur til Arusha, hvor I
spiser frokost (inkluderet) inden I først på eftermiddagen flyver til ”The Spice Island”; Zanzibar.

Flyvningen tager godt og vel en times tid. Efter ankomst til Zanzibar lufthavn kører I til Ocean Paradise Resort på Zanzibars østkyst.

Ocean Paradise Resort er et rigtig godt kategori 4 hotel og ligger direkte ned til den hvide strand, hvor de smukke palmer danner en perfekt kulisse
for afslapning ved Det Indiske Ocean. På hotellet er der eget dykkercenter, hvor det er muligt at leje både snorkel og dykkerudstyr.

Vejret er klart og temperaturen på godt 27-28 grader, havvandet nogenlunde samme temperatur.
Opholdet er med fem overnatninger og med halvpension inkluderet.

Dag 6-9: Zanzibar

Slap af, nyd det lækre strandliv, en udflugt og hinanden. Zanzibar er virkelig indbydende med sine smukke strande, og er med sin behagelige og
varme dags temperaturer det oplagte valg for ren afslapning. Med indkvartering direkte ned til vandet og mulighed for mange aktivitets- og
udflugtsmuligheder, f.eks. inde på øen eller til Zanzibar by, er der de bedste betingelser for såvel den aktive, som den der ønsker ren afslapning.

Dag 10: Zanzibar - Danmark

Det er tid til at sige farvel og rejse retur mod Danmark. I forlader Ocean Paradise Resort og kører mod lufthavnen for at flyve retur til Danmark. På
flyvningen fra Tanzania er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning. Ankomsttidspunkt til Danmark afhænger af, hvilket flyselskab der
benyttes.

Ønsker I en ekstra safari- eller badeferiedag, så sig til. Der er også mulighed for anden indkvartering, dette er blot et eksempel. Der er afrejse
Danmark – Tanzania hver dag, året rundt, så det er jer der bestemmer antallet af dage på jeres rejse.
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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 nær Arusha m/morgenmad
• Indkvartering med placering i safariområderne
• Helpension under safari
• Entré til nationalparkerne
• En flaske vand per safarikørsel
• Kørsel i 4x4
• Frokost i Arusha
• Fly Arusha - Zanzibar
• Fem overnatninger Ocean Paradise Resort m/halvpension
• Privat engelsktalende chauffør/guide
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Visum til Tanzania USD50
• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter
• Forsikringer
• Udrejseskat fra Zanzibar

Afrejsedato 2018:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København.

Indikationspriser 2018:
Pris per person v/4 personer i perioden jan-feb, 26.05-okt, 16.12-31.12 fra kr. 22.600,-
Pris per person v/4 personer i perioden marts, nov-15.12 fra kr. 21.300,-
Pris per person v/4 personer i perioden april-25.05 fra kr. 19.200,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 14.300,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 1.000,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende og ved fire deltagere. I kan rejse det antal I ønsker, forhør nærmere for pris. Den endelige pris afhænger af
flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles samt deltagerantal har også indflydelse på prisen. Der tages forbehold for ændring af tider og
indkvarteringssteder. Safarien er særlig optimal i perioden slut juni til medio oktober.
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