
1. dag 
Danmark-Kilimanjaro 
Der er i dagens løb afgang til 
Kilimajaro i Tanzania med et skift 
undervejs, hvor vores samar-
bejdspartner vil køre jer til 
hotellet.  
Overnatning: 
Standard: Hotel Kibo Palace 
1. kl: Mount Meru  
  
2. dag 
kilimajaro området 
Efter morgenmaden kører vi til 
Materuni Village i Kilimanjaro-
regionen for at opleve området 
med svømning ved Materuni-
vandbadet, og et besøg i en 
kaffeplantage og undervejs er der 
også en let lokal frokost - med 
andre ord et dejligt besøg i 
nærområdet. 
 
Om aftenen serveres der middag 
i restauranten på hotellet. 
Overnatning: 
Standard: Hotel Kibo Palace 
1. kl: Mount Meru  
 
  
3. dag 
Arusha nationalpark 
Efter morgenmaden kører vi i 
safaribil ind i parken, der 
strækker sig kun over et område 
på 137km² og Ligger tæt ved 
grænsen til Kenya.  
 
Arusha nationalpark er land-
skabsmæssigt meget varieret 
med tre afgrænsede områder. 
 

I vest, Meru Crater og Jekukumia 
River samt Mount Meru med 
Ngurdoto Crater.  
 
I sydøst er der steppeland og i 
nordøst ligger den lavvandede sø 
Momella lake. 
  
Mount Meru er den næst højeste 
bjergtop i Tanzania efter Klliman-
jaro som ligger kun 60 km væk 
og danner baggrunden for 
udsigten fra parken mod øst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arusha nationalpark ligger på en 
300-kilometer akse med Afrikas 
mest berømte nationalparker, fra 
Serengati og Ngorongoro krateret 
i vest til Kilimanjaro nationalpark  
i øst. 
  
Arusha nationalpark har et rigt og 
varieret dyreliv med giraf, bøffel,  
zebra, vildsvin, aber m.fl. men 
der også elefanter som man dog 
ikke så tit ikke ser samt 
leoparder men ingen løver. 
  
Ved Momella Lake som er kendt 
for sine mange vadefugle bl.a. de 
meget smukke flaminngoer. 
 
Der er meget at opleve tæt ved 
jeres overnatningssted 
Middag og overnatning: 
Standard: Hotel Kibo Palace 
1. kl: Mount Meru  
  
4. dag 
Arusha-Zanzibar 
Efter morgenmaden går det i 
løbet af formiddagen til lufthav-
nen hvor I flyver den korte korte 
tur  til Zanzibar hvor der er 
transfer til jeres hotel hvor livet 
kan nydes i de dejlige 
omgivelser. 
Middag og overnatning 
Standard: Tembo house 
1. kl. Karafuu Beach resort 
 
5. dag 
Zanzibar 
Efter morgenmaden sejler vi 
Prison Island, en tur der tager 
20-25 minutter. 

  
Øen, der også hedder Changgu 
Island, var ubeboet til 1860, men 
det første sultan af Zanzibar gav 
øen til slavehandlerne der brugte 
øen til at holde oprørske slaver 
fanget indtil de skulle sælges i 
Stone Town. 
  
I 1893 blev øen solgt til det 
britiske styre der byggede et  
fængsel men det blev dog aldrig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anvendt og fremstår i dag som 
en ruin. 
 
Den største attraktion er en del 
kæmpe landskildpadder, hvoraf 
nogle vejer mere end 200 kg. og 
oprindeligt stammer 
fra Seychellerne. 
  
Der er også nogle fantastisk 
flotte hvide sandstrande med 
farverige fisk samt koraller. 
 
Vi er tilbage ved hotellet ved 
frokosttid (frokost inkl) 
Middag og overnatning 
Standard: Tembo house 
1. kl. Karafuu Beach resort 
 
6. dag 
Zanzibar 
Efter morgenmaden starter en 
byrundtur i hovedstaden 
Stonetown, hvor vi bl.a. besøger 
museet, det tidligere slave-
marked og det travle madmar-
ked, Den gamle Fort samt 
sultanens museum. 
  
Vi besøge også. Leving Stone`s 
hus og undervejs spiser vi 
frokost. 
 
Resten af dagen er dømt til 
afslapning på hotellet. 
Middag og overnatning 
Standard: Tembo house 
1. kl. Karafuu Beach resort 
 
7. dag 
Zanzibar-Danmark 
Efter morgenmaden kører vi på 

landet hvor vi lærer øen også 
hedder ”krydderienes ø” hvor 
krydderier og medicinske planter 
samt tropiske frugter og 
blomstrende træer slås om 
opmærksomheden. 
 
Derefter kører vi til lufthavnen for 
at finde Danmark. 
 
8. dag 
Danmark 
Efter et par skift undervejs er vi 
hjemme igen i løbet af formid-
dagen. 
 
 
 
 

TANZANIA OG ZANZIBAR – LIDT MEN GODT 
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