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Tanzania SafariTanzania Safari

8 dage fra kr. 20.300 v/2 deltagere
REJSERUTE: ARUSHA - NGORONGORO - SERENGETI - LAKE MANYARA -  ARUSHA
Afrejse hver tirsdag som en del af en gruppe ved minimum 2 deltagere 



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 SafariTanzania Safari

Africa Tours byder velkommen til en herlig safari i de berømte safariparker i det nordlige Tanzania. Programmet er fyldt med oplevelser, og
chancerne for at opleve bl.a. de ”fem store” - løve, leopard, elefant, bøffel og næsehorn er gode. I kører naturligvis i stærke 4-hjulstrukne
safaribiler, som nemt kommer frem i de yderst varierede parker, I besøger.

Indkvarteringen er valgt ud fra ønsket om at tilbyde god indkvartering og komfort til en lav pris, men også ud fra at I skal bo ved
områderne, I besøger. I skal bruge tid på safari, ikke på en masse transport til og fra parkerne. I er en del af en international gruppe.
Chaufføren/rejselederen taler et let forståeligt engelsk og rejsen er for alle, der ønsker fantastisk safari og med garanti for afrejse ved min.
2 deltagere.

En tredjedel af Tanzanias samlede areal er dedikeret til nationalparker,
og i Tanzania finder man såvel de højeste koncentrationer som
variationer af dyr.

Her er kort sagt enorme mængder af dyr, og naturen er ganske enkelt
enestående smuk. Af samme årsager kaldes Tanzania ofte for verdens
bedste safariland.

Naturmæssigt skal I over sø, savanne og højland, og besøge såvel
Serengetis endeløse savanne, verdens 8. vidunder Ngorongoro-
krateret og meget mere.

Det er også muligt at forlænge rejsen med bade- eller cykelferie på
krydderi-øen Zanzibar, der ligger i det smukke og varme Indiske Ocean
eller I kan nyde et par dage nær Arusha, der byder på indkvartering i
tropiske omgivelser på en af områdets mange kaffeplantager eller I
kan bestige Afrikas Tag – Kilimanjaro.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Tanzania SafariTanzania Safari
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Kilimanjaro

Fra Danmark flyves mod Tanzania med flyskifte i f.eks. Amsterdam. Der er gode forbindelser fra både København, Aalborg og Billund. På flyvningen
mod Kilimanjaro er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Ankomst til Kilimanjaro samme aften.  I bliver budt velkommen i lufthavnen af jeres chauffør og køres herefter til Moivaro Coffee Plantation, der
ligger nær Arusha, ca. ½ times kørsel fra lufthavnen.

Dag 2: Arusha og Ngorongoro

I nyder morgenmaden i de smukke omgivelser på lodgen, inden I afhentes i løbet af formiddagen og køres indtil Arusha, det nordlige Tanzanias ”
hovedstad”. Her mødes I med de øvrige i gruppen over en frokost, hvorefter I lægger Arusha og lavlandet bag jer og begynder opstigningen mod
Ngorongoro-højdedraget. Udsigten mod det lavland, I lige har forladt, er på en klar dag betagende. Indtjekning på Ngorongoro Sopa Lodge for to
nætter.

Sopa Lodge er et fremragende hotel med en vidunderlig beliggenhed med udsigt over krateret.
Det er en god ide at medbringe en kikkert.

Dag 3: Ngorongoro-krateret

Efter morgenmaden kører I de godt 600 meter ned til selve bunden af dette helt ekstraordinære naturfænomen. I befinder jer nu i et gammelt
vulkankrater med en diameter på 18 km og et areal på ca. 260 km2. Kraterranden ligger i ca. 2300 meters højde, men dyrene kan frit vandre ud og
ind. I har frokosten med, så I kan udnytte dagen optimalt blandt løver, hyæner, elefanter, bøfler og et stort antal græsædere. Big Five - de ”fem
store” er her alle: Elefant, bøffel, løve, det ”sorte” næsehorn og leopard, hvor ikke mindst næsehornet er et stort trækplaster, da det er stærkt truet
og en alt for sjælden gæst i andre områder.  Ved en af søerne indtager I jeres frokost og nyder udsigten på bunden af denne nærmest dybe
tallerken. Måske er I heldige at komme helt tæt på en af de fem-seks tons tunge hanelefanter, der majestætisk vandrer rundt på kraterets bund.

For safarielskere er Ngorongoro-krateret et ”must”. Det betegnes som et af verdens helt unikke naturvidundere og er fredet under UNESCO.

Der bliver brug for både kamera og masser af hukommelseskort.
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PROGRAM

Dag 4: Ngorongoro - Serengeti

Nu går det mod verdensberømte Serengeti. I laver en lille afstikker til det, man ofte kalder for ”Menneskehedens vugge”, slugten Olduvai Gorge. Et
lille museum og en lokal guide vil give jer et fint indblik i de første menneskers skridt på kloden. Skridt som blev taget netop her. Ad snoede veje
når I tilbage til den støvede og lige vej mod Serengeti.

I passerer gaten ved Naabi Hill og er nu i verdensberømte Serengeti. I er på safari, og I får utvivlsomt mange store oplevelser med dyrelivet på
vejen mod jeres indkvarteringssted Serengeti Sopa Lodge, hvor I skal bo for to nætter.

Frokosten og eftermiddagen nydes på lodgen i de skønne omgivelser, inden der køres på game drive/safarikørsel sidst på eftermiddagen.

Serengeti Sopa Lodge er beliggende i Nyarboro Hills i den sydvestlige del af Serengeti med en smuk udsigt over savannen.

Dag 5: Serengeti

Hele dagen er sat af til safarikørsel i Serengeti og I tager frokosten med i bilen. I har dermed rigtig gode muligheder for at nå rundt i de mest
populære områder af parken.
Serengeti er rig på rovdyr, og byder på et meget varieret dyreliv samt et stort antal eksotiske fugle. Sidst på eftermiddagen returnerer I til Serengeti
Sopa Lodge.

Få naturområder i verden, har samme magiske klang over sig som Serengeti. Gennem et utal af storslåede film er dette uendeligt smukke og
varierede vildtområde på 14.763 km² blevet kendt som verdens måske mest vildtrige område. Her er græssavanne og busksavanne med spredte
og karakteristiske akacietræer såvel som søer og floder fint fordelt i et malerisk billede med de smukke granitformationer der stikker op fra
undergrunden, også kaldet kopjes, der især ses spredt ud over den sydlige og centrale del af parken. Her i Serengeti mødes man af et økosystem,
der er hjem for de vilde dyr vi typisk forbinder med Afrika.

Den store gnuvandring/ migration ankommer til den sydlige del af Serengeti omkring december og opholder sig her indtil april, inden de ca. 1½
mill. gnuer i følgeskab med ca. 200.000 zebraer og et lige så stort antal gazeller igen vandrer mod nord til Masai Mara i Kenya. I månederne februar
og marts fødes ca. 500.000 kalve i Serengeti, et imponerende skue.

Dag 6: Serengeti - Lake Manyara

Efter morgenmaden forlader I Serengeti og kører til Lake Manyara National Park, hvor I indkvarteres for én nat på Lake Manyara Serena Safari
Lodge. Frokosten nydes her og eftermiddagen byder på game drive og oplevelser i den lille park. Der køres gennem den tætte frodige skov ned til
græssavannen og til søen. Nogle af højdepunkterne vil formodentlig være flodheste i søen, et rigt og varieret fugleliv, elefanter og de træklatrende
løver, men det kræver lidt held, at opleve dem.

Dag 7: Lake Manyara - Arusha - Hjemrejse

Efter morgenmaden køres mod Arusha, hvor safarirejsen afsluttes med frokost. Om eftermiddagen transfer fra Arusha til Kilimanjaro, hvor der om
aftenen flyves retur til Danmark.
På flyvningen fra Tanzania er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.
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PROGRAM

Dag 8: Danmark

Har I valgt at flyve hjem efter safarien, er der ankomst til Danmark i løbet af formiddagen efter flyskifte undervejs fra Tanzania, f.eks. i Amsterdam.

Det er også muligt at forlænge rejsen med et ophold på krydderiøen Zanzibar, der ligger i det smukke og varme Indiske Ocean eller I kan nyde et
par dage nær Arusha, der byder på indkvartering i tropiske omgivelser på en af områdets mange kaffeplantager eller I kan bestige Afrikas Tag –
Kilimanjaro.

Vi vejleder og råder gerne. Ring og få en snak med os om lige netop jeres ønsker!
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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 eller i Arusha på ankomstdagen, inkl. morgenmad
• Indkvartering med placering i safariområderne
• Helpension under safari
• Entré til nationalparkerne
• En flaske vand per safarikørsel
• Kørsel i 4x4
• Engelsktalende chauffør/guide
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Visum til Tanzania USD 50
• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter, f.eks ballonsafari og besøg i Masailandsby
• Forsikringer

Afrejsedato:

Hver tirsdag fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2019:
Pris per person i perioden 01.01-28.02, 01.07-31.10 og 21.12-31.12 fra kr. 24.900,-
Pris per person i perioden 01.03-31.03, 01.11-20.12 fra kr. 22.600,-
Pris per person i perioden 01.04-31.05 fra kr. 20.300,- / I perioden 01.06-30.06 fra kr. 24.400,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 13.300,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 500,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende og gennemføres ved minimum 2 deltagere. 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.
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EKSTRA TILKØB

Forlæng din ferie...Forlæng din ferie...
...med bade- eller cykelferie på krydderi-øen Zanzibar...med bade- eller cykelferie på krydderi-øen 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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