RESEFÖRSLAG TANZANIA

Dag 1
Avresa från Skandinavien med valt flygbolag till Kilimanjaro, man byter flygplan en gång på vägen.

Dag 2
Ankomst Kilimanjaro där ni möts av en chaufför som skjutsar er till ert hotell i Arusha. Ni har tid att vila
efter en lång flygresa. Övernattning i Arusha.

Dag 3
Ni hämtas tidigt på morgon för en transport till flygplatsen i Arusha. I små flygplan flyger ni till
nationalparken Serengeti. När ni landar möts ni för en transport till er lodge. (Alternativt en
vägtransport från Arusha till Serengeti, det tar runt 7 timmar. Vägarna är gropiga och dammiga, men
man får se lite av landet.) Lunch serveras på lodgen.
På eftermiddagen gör ni safari i den berömda Serengeti nationalpark, som har ett varierat och mycket
rikt djurliv. I parken finns de milsvida slätterna och de stora hjordarna, parken är också känd för att
hysa ett stort antal lejon. Senare på kvällen middag på er lodge. Övernattning 2 nätter i Serengeti.

Dag 4
I dag spenderar ni en heldag på safari. En spännande dag där ni med er guide spårar de vilda djuren
och njuter av frisk luft, natur och djur. Ni har med er en picknicklunch att intas i det gröna. Senare på
dagen återvänder ni till er lodge. Middag på kvällen.

Dag 5
Ni fortsätter mot er nästa lodge, som ligger i södra delen av Serengeti. Eftersom ni kör i parken blir
vägen dit en safari. Vid ankomst serveras lunch.
På eftermiddagen beger ni er ut på safari, man vet aldrig vad man får se och det är lika spännande var
gång. Senare på kvällen middag på er lodge. Övernattning, 2 nätter i Serengeti.
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Dag 6
Efter frukost kör ni mot Ngorongorokratern, som är världens största intakta kaldera, med ett djup på
ca 600 meter och nästan 20 kilometer i diameter. Nere på kraterbotten finns det tusentals djur på ett
relativt litet område, bland annat den sällsynta svarta noshörningen. Ni har med er ett lunchpaket och
kommer inte till ert nästa boende förrän senare på eftermiddagen. Övernattning, 1 natt i
Ngorongoroområdet.

Dag 7
Efter frukost beger ni er mot Arusha. Ni flyger till ön Zanzibar för att avsluta med sol, värme och bad.
Vid ankomst möts ni av en chaufför för en transport till ert hotell.
Zanzibar ligger strax utanför Tanzanias kust och var en gång centrum för världens kryddhandel. Öns
huvudstad Stone Town är en liten stad, där du möts av ett virrvarr av små gränder och basar
Övernattning, 5 nätter på Zanzibar.

Dag 8, 9, 10, 11
Lugna dagar på stranden eller kanske aktiva dagar med besök i regnskog, kryddplantager, korallrev och
naturliga sandbankar i Indiska Oceanen.
Observera att Zanzibar har tidvatten och under en del av dagen drar sig havet tillbaka och man badar i
poolen eller plockar snäckor på stranden.

Dag 12
Frukost och utcheckning. I god tid före avresa hämtas ni för en transport till flygplatsen.
Hemresa.
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