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12 dage fra kr. 14.000
Barn 2-5 år fra kr. 5.550, barn 6-u/12 fra kr. 9.300 sammen med 2 fuldtbetalende
Afrejse hver dag hele året, mulighed for tilkøb af flere eller færre dage, 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
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Kridhvide sandstrande strækker sig kilometer efter kilometer øen rundt.

Kokospalmer. Flotte koralrev, azurblåt hav. Vilde delfiner. Krydderimarkerne med vanilje, nelliker, peberfrugter, kardemomme og kanel.
Jozani Forest med de røde colobusaber. Stone Town med den spændende arkitektur og den helt særlige atmosfære.

Sandelig er en ferie til krydderiøen Zanzibar en helt særlig oplevelse. Såvel hvis man er til en herlig solskinsferie med godt 27 grader i
skyggen året rundt, eller om man gerne vil kombinere badeferie med safari, eller et ophold i Zanzibars gamle bydel, Stone Town.

Bare navnet Zanzibar giver så mange forestillinger og associationer
om romantik, varme, palmer, fordybelse, krydderier og historie.

Øen Zanzibar ligger ca. 40 km fra Tanzanias kyst og består af de to
hovedøer Unguja (Zanzibar ø) og den noget mindre Pemba.
Arealmæssigt svarer Zanzibar til 2/3 af Fyn.

Jeres indkvartering er Doubletree by Hilton er beliggende mellem
svajende palmer og skønne hvide strande på nordspidsen af Zanzibar.
Hotellet ligger tæt ved den lille fiskerlandsby Nungwi.

Der er mulighed for tilkøb af færre eller flere dage eller at slutte af
med et par dage i Stone Town, der er øens gamle bydel, her er der
snævre gyder, sanselige basarer og huse med døre og altaner, hvis
overdådige træskærerier vidner om øens storhedstid.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Zanzibar

I flyver sidst på aftenen fra København med f.eks Qatar Airways via Doha. Der er også mulighed for at flyve fra Billund eller Aalborg med KLM via f.
eks Amsterdam og Nairobi til Zanzibar.

Ombord på flyet serveres mad og drikkevarer og der er underholdning om bord i form af film, spil osv.

Dag 2: Ankomst til Zanzibar

Sidst på eftermiddagen lander I på Zanzibar. Transfer til jeres resort; Double Tree by Hilton, der er beliggende på nordkysten af Zanzibar og med
all-inclusive (alle måltider og drikkevarer inkluderet). Double Tree by Hilton er et af vore mest benyttede hoteller/resorts på Zanzibar.

Double Tree by Hilton er beliggende mellem svajende palmer og skønne hvide strande på nordspidsen af Zanzibar. Hotellet ligger placeret ved den
meget idylliske fiskerlandsby Nungwi. Hotellet byder på swimmingpool med en pool-bar, træningscenter, internet på alle værelser samt flere
forskellige restauranter og barer.

Er man til wellness er der mulighed for mange forskellige massage- og skønhedsbehandlinger. Om dagen tilbydes der mange forskellige aktiviteter
på stranden som f.eks yoga. Om aftenen er der mulighed for at nyde en god cocktail med live musik.

Når I vælger at bo på Double Tree by Hilton er i sikret en fantastisk kulinarisk oplevelse. Hotellet tilbyder alt fra frisk grillman med fisk og skaldyr
serveret på stranden, til lækre retter serveret i Ngalawa restauranten.

Indkvartering for 9 nætter med all-inclusive. Rejsen tilbydes også med færre eller flere overnatninger. Forhør nærmere.
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Dag 3-10: Zanzibar og det Indiske Ocean

De kommende dage er til ren afslapning, hygge, solbadning i det godt 30 grader varme vejr, god mad, og måske en udflugt eller to? Under jeres
ophold på hotellet kommer en repræsentant fra vores kontor og besøger jer, og ser til at alting er i orden. Har I lyst til en udflugt eller flere, hjælper
han også meget gerne med dette.

Udflugtsmuligheder på Zanzibar:
Sammen med vores agent tilbyder vi en række forskellige udflugter på Zanzibar. De nævnte udflugter er blot et par af de mange oplevelser som
øen byder på. Udflugterne bestilles på jeres hotel/resort i forbindelse med opholdet. Normalt skal udflugter senest bestilles to dage inden
udflugtsstart. Forhør nærmere ved vores agent eller på hotellet/resortet.

Zanzibar Spice Tour
En spændende udflugt hvor man kommer godt omkring de mange forskellige krydderier som dyrkes på Zanzibar. Jeres besøg bringer jer til den
sydlige del af øen, og I skal blandt andet besøge en krydderifarm, hvor I ser, dufter og hører mere om hvordan man bl.a. dyrker vilde pebre, chili,
nelliker, vanilje, og meget mere.  Under besøget er der også mulighed for at smage på krydderierne. Der fortælles om hvordan krydderierne
bruges medicinsk, til kosmetik, og som tilsætning i bl.a. læbestift, shampoo mm.

Som afslutning på udflugten kommer I omkring Kidichis persiske bade, der blev bygget af den første sultan på Zanzibar; Sultan Said Said bin Sultan
i 1850.
Udflugten gennemføres såvel morgen som eftermiddag.

Jozani Forest - et møde med den røde colubusabe
På cirka midten af Zanzibar ligger Jozani Forest, der er hjemsted for bl.a. den røde colubusabe, der er en af verdens mest udrydningstruede
abearter. I har mulighed for at hilse på dem i Jozani Forest, der er Zanzibars sidste urskov og samtidigt øens nationalpark. På en vandretur ind i
selve skoven fortæller guiden mere om såvel skovområdet, om aberne, og om de 100 forskellige træsorter, der ses i skovområdet. Udover de
smukke aber og de mange træer ses også mange andre pattedyr.

Stone Town - City tour & shopping
Udflugten varer godt 3,5 timer og tager jer på disse relativt få timer gennem flere hundrede års historier, når I skal igennem Zanzibars spændende
gader og pladser.
Midt i byen finder man området for historiens slavemarked, den store katedral, det gamle fort, Peoples Palace og House of Wonders. Spændende
monumenter i skøn forening med kød-, frugt- og grønt- og fiskemarkedet, der stadig summer af liv. Her og der titter små handelsboder også frem
med alt fra frisk frugt til små boder, hvor der er mulighed for at blive såvel klippet som barberet på gammeldags vis.

Eller hvorfor ikke slutte af med en nat eller to i netop Stone Town på Tembo Hotel. Tembo Hotel ligger direkte med front til havet. Ved hotellet afgår
både til den lille ø Prison Island, hvor der er god mulighed for at snorkle og se havskildpadder. Forhør nærmere.

Et par dage inden rejsen tilbage til Danmark kommer vores repræsentant forbi med besked omkring tidspunkt for opsamling fra hotellet, og turen
til lufthavnen og flyrejsen hjem til Danmark.

Dag 11+12: Zanzibar   Danmark

Det er blevet hjemrejsedag. I checker ud fra jeres hotel om formiddagen og godt middag afhentes I og køres i lufthavnen, hvorfra I flyver f.eks hvis I
benytter Qatar via Doha med ankomst til København tidlig næste morgen.

Flyves med KLM til Billund eller Aalborg afrejse fra Zanzibar tidlig morgen med ankomst samme dag på dag 11 i Danmark.
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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
• Ni nætter på Double Tree by Hilton m/all-inclusive
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

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

Afrejsedatoer:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2019:
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 07.01-31.03, 11.06-30.06, 01.09-21.12 fra kr. 15.500,-
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 01.04-10.06 fra kr. 14.000,- / i perioden 01.07-31.07 fra kr. 16.100,-
Pris per person i perioden 01.08-31.08 fra kr. 17.500,- / i perioden 22.12-06.01.20 fra kr. 20.100,-
Indikationspriser 2020:
Pris per person i perioden 07.01-31.03, 11.06-30.06 fra kr. 15.500,- / i perioden 01.04-10.06 fra kr. 14.000,-
Barn 6-u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 9.300,- / Barn 2-5 år med to fuldtbetalende fra kr. 5.550,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 1.150,-

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 påvirker også prisen. Ligeledes vil årstiden have betydning for den endelige pris.
Rejsen tilbydes også med færre eller flere overnatninger. Forhør nærmere.
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