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Tanzania Drømme
Safari og Zanzibar

11 dage fra kr. 20.100 v/6 deltagere
REJSERUTE: ARUSHA - KARATU - NGORONGORO - SERENGETI - 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 Drømme Safari og
Zanzibar
Tanzania Drømme Safari og
Zanzibar

Alletiders Afrikarejse for dig, der både ønsker at opleve savannens vilde dyreliv, smukke og velkendte safariområder samt afslappende
badeferie på indbydende Zanzibar. Med oplevelser i såvel Ngorongoro-krateret, Serengeti samt fly fra savannen til Zanzibar kombineres
store safarioplevelser med afslapning på allerbedste vis.

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

Rejsen gennemføres som privat safari for 1 til 6 personer alle dage, året rundt.

Såvel Serengeti Nationalpark som Ngorongoro-krateret er på
UNESCOs verdensarvsliste og giver – uanset årstid – safarioplevelser i
verdensklasse. Vildtbestandene er fantastiske i begge områder, og
beviser med al tydelighed, hvorfor Tanzania ofte betegnes som
verdens bedste safariland. I Serengeti indkvarteres I i dejlige telte midt
på savannen og dermed midt i safariområdet. Den detalje gør, at I
oplever, ser og hører dyrelivet mest muligt. På safariens sidste dag
køres efter morgenmaden videre til en lokal airstrip for flyvning videre
til indbydende badeferie ved Zanzibars eksotiske strande og Det
Indiske Ocean.

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

Der er hjemrejse fra Tanzania/Zanzibar hver dag året rundt, hvilket gør
det muligt at tilkøbe præcis det antal dage I ønsker jer. Forhør blot
nærmere.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Tanzania Drømme Safari og
Zanzibar
Tanzania Drømme Safari og
Zanzibar
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 Tanzania er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Ankomst til Kilimanjaro samme aften. I bliver budt velkommen i lufthavnen af jeres chauffør/guide og køres herefter til KIA Lodge, der ligger blot
fem minutters kørsel fra lufthavnen, hvor I indkvarteres for natten.

Dag 2: Kilimanjaro - Arusha - Karatu

Efter en god nats søvn kan I slå øjnene op til en fantastisk udsigt til Kilimanjaro, Afrika’s højeste bjerg med sine imponerende 5895 meter. Efter
morgenmaden sættes kursen mod Karutu med stop ved markedet i Arusha. Markedet er en virkelig spændende, kulturel oplevelse og med
mulighed for at shoppe fine, lokale kunsthåndværker.

Fra markedet går turen videre mod Country Lodge, der er beliggende på den sydøstlige side af Ngorongoro-krateret.  Fra lodgen er der udsigt til
frodige, grønne områder og bl.a. store kaffeplantager og der vil være tid til at udforske området på egen hånd på sidste del af eftermiddagen.

Dag 3: Karatu - Ngorongoro-krateret - Serengeti

Efter veloverstået morgenmad går turen mod det verdensberømte Ngorongoro-krater for safari. Ngorongoro var engang et bjerg på højde med
Kilimanjaro, og er nu som vulkankrater en fantastisk naturperle. Dyrene kan frit vandre ind og ud af krateret, der med sine 18 km i diameter har et
areal på ca. 260 km2. Krateret er kendt for at huse store koncentrationer af Afrikas vilde dyreliv, blandt andet ses zebraer, gnuer, løveflokke, bøfler
og med lidt held også de udrydningstruede næsehorn. I febertræsskoven, Lerai Forest, ses de kæmpestore elefanter vandre roligt omkring, og ofte
er man heldig at komme relativt tæt på de 5-6 tons store dyr. I krateret er der også et stort og meget varieret fugleliv, hvoraf de mest kendte er
strudse og flamingoer samt den fantastiske sekretærfugl.  På safarituren i krateret nydes den medbragte frokost midt blandt dyrelivet – en
fantastisk oplevelse.

Om eftermiddagen fortsættes videre mod Serengeti – den endeløse savanne. De første dyr som f.eks. giraffer, zebraer og mindre gazeller og
antiloper ses såvel indenfor som udenfor nationalparken, da der ikke er nogen indhegning af selve parken. Ud over dyrene ses også se farverige
masaier, der passer deres kvæg og mindre landområder. Hele køreturen på vej mod vores camp er mere eller mindre en stor safaritur, da
savannen er det ideelle opholdssted for størstedelen af dyrene. Indkvartering for natten på Kati Kati Camp, der er en teltcamp beliggende i hjertet
af den mægtige Serengeti Nationalpark. Campen er med sine i alt 15 telte en skøn oase midt i naturen og hvor bålet om aftenen er det naturlige
mødested for en frink i forbindelse med solnedgang.
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Dag 4:  Serengeti

Hele dagen er afsat til safari, så I har rigtig god tid til at nyde det spændende dyre- og fugleliv. Frokosten indtages et dejligt sted på savannen eller
på campen alt efter jeres ønske. Måske bliver dagens oplevelse den hurtige gepard, der med omkring 110 km i timen jager savannens mindre
gazeller, eller løver og hyæner på jagt efter zebraer og andre mellemstore græsædere.

Serengeti er med sin græs- og busksavanne, de mange søer og floder et fantastisk smukt sted og et af verdens mest dyrerige både i forhold patte-
og rovdyr samt fuglearter ikke mindst, hvor artsvariationen er på mere end 500 arter. Serengeti er 2/3 af året hjemsted for migrationen, den store
gnu- og zebravandring, hvor millioner af dyr græsser omkring med masser af rovdyr ”lige i hælene”.

Dyrevandringen ses i Serengeti i perioden januar – starten af juli og igen fra ultimo oktober – årets udgang. Uanset årstid er Serengeti dog en
kæmpe oplevelse, da variationen i forhold til dyrelivet på savannen er langt større end græsædere og året rundt bl.a. tæller løver, geparder,
leoparder, giraffer, gazeller, bøfler, næsehorn, elefanter, krokodiller, flodheste og mange, mange andre dyr.

Dag 5: Serengeti - Zanzibar

Efter morgenmad på campen kører I til den lille airstrip midt på savannen og herfra går turen med fly videre mod krydderiøen Zanzibar.

Efter ankomsten til den yderst eksotiske ø, køres I straks til øens østkyst, hvor I skal bo fem nætter på det aldeles pragtfulde Ocean Paradise Resort,
der er et rigtig godt kategori 4 hotel. Hotellet ligger direkte ned til den hvide strand, hvor de smukke palmer danner en perfekt kulisse for
afslapning ved det varme Indiske Ocean. Opholdet er med halvpension inkluderet.

Dag 6-9: Zanzibar

Fire hele dage til afslapning på stranden og ved swimmingpoolen eller en gåtur i strandkanten. På hotellet er der eget dykkercenter, hvor det er
muligt at leje både snorkel og dykkerudstyr. Det er også muligt at deltage i forskellige udflugter. Måske en tur mod syd for at svømme med delfiner.
En tur ind midt på øen for at se de sjove colobus aber, der springer fra trætop til trætop, eventuelt i kombination med en krydderitur, hvor man kan
dufte, røre og smage samt se marker, hvor der dyrkes nelliker, kanel, vanilje, peber, ingefær, chili og meget mere. Ønsker I at svømme med
havskildpadder og stimefisk er dette også muligt, f.eks. med en tur til Prison Island ca. ½ times sejlads fra Zanzibar by.

Dag 10: Zanzibar - Danmark

Der er hjemrejse om aftenen fra Zanzibar, men mulighed for at blive på resortet frem til midt eftermiddag uden beregning. Inden det sidste farvel
kan der lånes et værelse til et kort brus og omklædning inden kørsel til lufthavnen. Check-ud fra værelset er sidst på formiddagen. Ønskes værelset
til rådighed frem til afrejse, er dette også muligt og afregnes blot direkte med hotellet. Den sidste eftermiddag kan også bruges som
sightseeingsdag i Stone Town by, hvorfra flyet afgår om aftenen. En bytur i Stone Town med besøg i den gamle bydel med slavemarkedet, David
Livingstones hus og House of Wonders, handels-og markedspladserne i denne gamle del af Zanzibar by er en kæmpe oplevelse.

Dag 11: Hjemkomst til Danmark

Med fly fra Zanzibar om aftenen dag 10 og flyskifte undervejs i Europa, er der ankomst i Danmark om formiddagen dag 11.
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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
• Safari som beskrevet
• 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
• Privat engelsktalende chauffør/guide
• Fly fra Serengeti til Zanzibar (OBS: bagagebegrænsning på fly)
• Fem nætter Ocean Paradise Beach Resort m/halvpension
• 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
• Udrejseskat fra Zanzibar

Afrejsedato:

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

Indikationspriser 2019:
Pris per person v/6 personer i perioden 02.06-30.06 fra kr. 20.100,-/01.07-15.07, 21.08-31.08 fra kr. 23.100
Pris per person v/6 personer i perioden 16.07-20.08 fra kr. 23.500,-/01.09-31.10 fra kr. 21.100,-/01.11-30.11 fra kr. 20.600,-
Indiktionspriser 2020:
Pris per person v/6 deltagere i perioden 06.01-29.02 fra kr. 21.900,-/i perioden 01.03-31.03 fra kr. 21.200,-
Pris per person v/6 deltagere i perioden 01.04-31.05 fra kr. 20.100,-/i perioden 01.06-30.06 fra kr. 20.300,-
Pris per person v/6 deltagere i perioden 01.07-15.07, 21.08-31.08 fra kr. 23.500,-/i perioden 16.07-20.08 fra kr. 23.900,-
Pris per person v/6 deltagere i perioden 01.09-31.10 fra kr. 21.400,-/i perioden 01.11-22.12 fra kr. 20.900
Bemærk:
De nævnte priser er vejledende og ved seks 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.
Det er muligt at forlænge rejsen med mere safari, ekstra dage på Zanzibar eller begge dele. Forhør nærmere.
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