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8 dage fra kr. 23.500,-
REJSERUTE: KILIMANJARO - MANYARA - NDUTU - SERENGETI - NGORONGORO - EYASI
100% garanti for afrejse og 100% garanti for dansktalende rejseleder 



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

Tanzanias HøjdepunkterTanzanias Højdepunkter

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, og med afrejse i slutningen af januar er der masser at glæde sig til.

Perioden december – marts er den såkaldte tørre periode, og også den varmeste tid på året – en godt 25-28 grader på savannen.

Meget af vegationen er spist i bund, og selv de mindre, og små, dyr
bliver lettere at spotte; ja, der er stort set dyr overalt.

Fra de klassiske til de mindre kendte. Samtidigt er den store gnu- og
zebravandring nået rigtigt langt mod syd i Serengetis østlige
korridorer. Retningen er sat mod Ndutu-området hvor i
hundredetusindevis af gnukalve kommer til verden i årets første
måneder.

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

På rundrejsen ”Tanzanias Højdepunkter” er der chance for at se ”The
Big Five”; løve, leopard, elefant, bøffel og næsehorn ligesom der er
rigtigt gode muligheder for også at se såvel flodheste, giraffer,
krokodiller samt et helt fantastisk fugleliv.

Safarien er med dansktalende rejseleder og gennemføres ved blot en
deltager. Velkommen på safari i Tanzania - Verdens bedste safariland.

Der er også mulighed for at forlænge rejsen med f.eks. badeferie på
krydderiøen Zanzibar i Det Indiske Ocean. Mulighederne er mange.
Tag en dialog med os og vi laver derefter gerne et uforpligtende tilbud
til jer.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Tanzanias HøjdepunkterTanzanias Højdepunkter
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 dansktalende rejseleder, der sammen med en chauffør kører jer
til KIA Lodge, der ligger blot fem minutters kørsel fra lufthavnen, hvor I indkvarteres for natten.

Dag 2: Kilimanjaro - Lake Manyara - Ngorongoro

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 Lake Manyara og skoven ved denne Rift Valley-sø . Landskabet er smukt og , og da vi er startet tidligt, har vi
tid til morgensafari i parken, der byder på alt fra flodheste, elefanter, et stort og rigt fugleliv samt – med lidt held – træklatrende løver.

Efter morgensafari køres til frokost på Migunga Camp, der ligger stemningsfuldt inde i selve skoven. Efter dejlig frokost fortsættes mod Ngorongoro
Rhino Lodge, der ligger få hundrede meter fra kanten på Ngorongorokrateret. Lodgen ligger med udsigt til den frodige bevoksning og elefanter og
bøfler, ja selv løver og hyæner kommer jævnligt helt tæt på.

Lodgen har en dejlig afslappet atmosfære og gode rummelige værelser. Indkvartering, hygge og middag på lodgen.
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PROGRAM

Dag 3: Ngorongoro - Ndutu - Serengeti

Efter en god nats søvn og dejlig morgenmad på Ngorongoro Rhino Lodge fortsætter turen forbi Crater rim, hvor man aner selve Ngorongo-
krateret. Men turen ned i krateret må vente lidt endnu.

Dagens kurs er lagt efter selve Ndutu-søområdet i den sydøstlige del af det mægtige Serengeti. Området ved Ndutu er særligt kendt for at være
fødested for de mange gnu- og zebra-kalve, der kommer til verden midt under den store gnu- og zebravandring. Og hvor der er mange græsædere
er der mange rovdyr.

Kort sagt er der som gæst masser at glæde sig til. Vores frokost er medbragt, og spises ude som picnic lunch midt på savannen med dyrene
vandrende omkring.

Gode timer senere fortsætter vi mod Nabi Hill og på vej videre ind i selve Serengeti. I horisonten anes  de mange kopjes, stenformationer, som
Serengeti – den endeløse savanne – også er så kendt for.

Sidst på eftermiddagen og mange dyrerige oplevelser senere er der check-in på Serengeti Sopa Lodge, der er vores overnatningssted de
kommende to næstter. Middag om aftenen.

Dag 4: Serengeti

Hele dagen er afsat til safari, og der er rigtig god tid til at nyde det spændende dyre- og fugleliv som Serengeti er så verdenskendt for. Frokosten
indtages et dejligt sted på savannen.

Ud over at se efter masser af dyr kommer vi også omkring Moru Kopjes, igennem Seronera Valley og meget mere. Måske bliver dagens oplevelse
den hurtige gepard, der med omkring 110 km i timen jager savannens mindre gazeller. Måske der bliver løver og hyæner på jagt efter zebraer og
andre mellemstore græsædere ? Ingen kender dagen (eller natten) på Afrikas savanner.

Dag 5: Serengeti - Ngorongoro-krateret

Efter veloverstået morgenmad går turen igen mod det verdensberømte Ngorongoro-krater.

Størstedelen af kørslen går gennem Serengeti med mulighed for flere store dyreoplevelser. 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. Kraterranden ligger i ca. 2300 meters højde.

Vi ser til at bruge så lang tid som muligt til safari i Ngorongoro-krateret, der vitterligt er et sandt paradis for dyr. Man møder en utrolig mængde
rovdyr. Ikke mindst løver og den plettede hyæne findes i stort antal, og de nyder godt af den konstante mængde af byttedyr og vand.

I febertræsskoven Lerai Forest finder man ofte kolossale hanelefanter, der i dette fredelige område har lært ikke at frygte safaribilerne. Er man lidt
heldig, kan man komme på få meters afstand af de fem-seks tons tunge dyr. En oplevelse man aldrig glemmer. Med lidt held ses også det nu
meget sjældne spidssnudede (sorte) næsehorn.

Sidst på eftermiddagen køres til Ngorongoro Sopa Lodge for check-in, middag og overnatning. Lodgen er skøn og ligger på den østlige side af
krateret. Det betyder, at vi fra lodgen kan sidde og nyde solnedgangen ud over Ngorongo-krateret.
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PROGRAM

Dag 6: Ngorongoro-krateret - Lake Eyasi

Efter morgenmad på lodgen køres til sodasøen Eyasi. Et spændende og lidt anderledes område i forhold til naturen de foregående dage.

Søen ligger i den sydvestlige del af selve Ngorongorokrateret. Området er nærmest tropisk og med palmer og har et ganske rigt fugleliv. Vi spiser
frokost ved Lake Eyasi og skal også ud og gå ved søområdet.

Vi fortsætter til Tindiga Tented Camp for middag og overnatning.

Dag 7: Lake Eyasi - Arusha - Hjemrejse

I skal tidligt op. En spændende morgen venter jer ed et besøg hos Hadzabe eller Hadza-stammen, som de også kaldes.

Hadza-stammen er et af de sidste jæger- og samler samfund i verden og de har levet i dette område i mere end 10.000 år. Mændene går fortsat
på jagt med bue og pil og kvinderne samler rødder, frugter og bær. Deres levevis er spartansk. De har hytter, men disse benyttes ofte kun i
regntiden ellers sover man rundt om bålet. De har deres eget sprog, der minder om buskmændenes, der er kendetegnet ved klik med tungen, som
rummer elementer af det første menneskelige sprog.

I tager med Hadza-stammen på morgenjagt - en fantastisk oplevelse. Efterfølgende fortsættes til Arusha for frokost. Om aftenen flyver vi tilbage til
Danmark f.eks. via Amsterdam. På flyveturen fra Tanzania er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Der er også mulighed for at forlænge rejsen med f.eks. badeferie på krydderiøen Zanzibar i Det Indiske Ocean. Mulighederne er mange. Tag en
dialog med os og vi laver derefter gerne et uforpligtende tilbud til jer.

Dag 8: Danmark

Ankomst til Danmark i løbet af dagen. Store oplevelser og mange minder rigere.
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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 inde midt i safariområderne
• Helpension under safari
• Entré til nationalparkerne
• Al safarikørsel i 4*4 med vinduesplads
• 1 flaske vand per safaridag
• Engelsktalende chauffør
• Dansk rejseleder under safarien
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Visum til Tanzania, USD 50
• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter f.eks ballonsafari og udflugter på Zanzibar
• Forsikringer
• Udrejseskat fra Zanzibar

Afrejsedatoer

Afrejsedato i 2018: 22/1

Indikationspriser 2018 for safari:
Pris per person fra kr. 23.500,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 2.000,-

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.
Der er max. 18 gæster på rejsen fordelt i 3 biler med plads til 6 personer i hver bil og alle har vinduesplads. Chaufføren er engelsktalende
og uddannet safariguide. Den danske rejseleder veksler mellem de 3 biler.
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EKSTRA TILKØB

Forlæng din ferie...Forlæng din ferie...
...med badeferie på eksotiske Zanzibar...med badeferie på eksotiske 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. 

Dag 7: Arusha - Zanzibar
Efter ankomsten til den yderst eksotiske ø, køres I straks til øens østkyst, hvor der er fem overnatninger inkluderet 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.

Dag 8-11: 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 eller et besøg i den
gamle bydel i Stone Town.

Dag 12: Zanzibar - Danmark
Tidlig morgen køres mod lufthavnen for flyet til Danmark med f.eks flyskifte i Nairobi og Amsterdam. På flyvningen fra Kenya er der gratis måltider,
drikkevarer og underholdning. Ankomst til Danmark om aftenen.

Indikationspriser 2018 for safari og 5 nætter på Zanzibar:
Pris per person fra kr. 29.900,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 2.700,-
Prisen inkluderer ved forlængelse til Zanzibar:
Fly fra Arusha til Zanzibar
5 nætter Ocean Paradise Resort, standard gardenroom m/halvpension
Transfer fra/til lufthavnen og indkvartering
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