
1. dag 
Danmark-Nairobi 
Der er afgang fra Danmark i løbet 
af eftermiddagen og efter skift i 
Amsterdam flyves der videre mod 
Nairobi i Kenya 
 
2. dag 
Nairobi 
Der er ankomst til Kenya om 
morgenen hvor vores 
samarbejdspartner sørger for 
transport til hotellet. 
Standard/1 kl.: Hotel Hilton 
 
3. dag 
Nairobi – Karen Blixen 
Efter morgenmaden går turen lidt 
uden for byen til Karen Blixens 
afrikanske farm.  
 
Karen Blixen boede her fra 1914-
31 og drev en kaffeplantage og 
den danske stat overtog huset på 
et tidspunkt og det blev doneret 
til Kenya i forbindelse med 
landets selvstædighed og i dag 
hører huset til Kenya`s national-
museum. 
 
Vi besøger også byens Girafcen-
ter, så vi er godt rustede til at 
forstå disse fantastiske dyr når vi 
senere ser masser i giraffer i 
deres rette element. 
 
Vi slutter af med en dejlig frokost 
på restaurant Carnivore. 
Standard/1 kl.: Hotel Hilton 
 
4. dag 
Nairobi – Arusha (Tanzania) 

Efter morgenmaden forlader vi 
hotel Hilton for at køre med 
grænser mellem Kenya og 
Tanzania, men inden bliver der 
tid til et lille besøg ved et sted 
der tager sig af forældreløse 
elefantunger, måske en lidt 
turistet oplevelse, men inden vi 
bevæger os på safari giver det et 
godt indblik i hvordan elefanterne 
lever. 
 
Fremme ved grænser i Namanga 
går I selv over grænsen, og vores 
samarbejdspartner i Tanzania  
venter på Tanzaniasiden på at 
køre jer til jeres hotel i Arhusha. 
 
Der bliver god tid til at nyde de 
dejlige omgivelser inden midda-
gen serveres. 
Middag og overnatning:  
Standard: Kibo palace 
1 kl.:         Mount Meru hotel 
 
 

5. dag 
Kilimajaro området 
Efter morgenmaden kører vi til 
det meget smukke område 
omkring Materuni Village i 
Kilimanjaro-regionen for at nyde 
området med svømning ved 
Materuni-vandbadet samt et 
besøg i en kaffeplantage. 
 
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 hotel 
 
  
6. 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 er også elefanter som man 
dog ikke så tit ikke ser samt 
leoparder men ingen løver. 
  
Momella Lake er kendt for sine 
mange vadefugle bl.a. de meget 
smukke flaminngoer. 
 
Der er meget at opleve tæt ved 
jeres overnatningssted. 
 

Middag og 1/1 pension: 
Standard: Hotel Kibo Palace 
1. kl:         Mount Meru  
 
7. dag 
Arusha-Serengeti 
nationalpark 
Efter morgenmaden kører vi mod 
Seregeti nationalpark, der året 
rundt har mere end 2. millioner 
dyr og da området er på størrelse 
med Danmark vil vores guide 
prøver at spotte dyrene, så vi får 
set mest muligt. 
  
I parken finder vi både åbne 
sletter, busksavanne og skov så 
der er rigelige muligheder - det 
kan være elefantflokke, løver 
som der er rigtigt mange af eller 
en gepard eller måske ser vi  
flodheste og krokodiller. 
Overnatning og 1/1 pension: 
Standard: Sopa Lodge 
1. kl.         Serena hotel 
 
8. dag 
Serengeti nationalpark 
Hele dagen er vi på tur og det vi 
måske ikke så i går, ser vi i dag. 
Overnatning og 1/1 pension: 
Standard: Sopa Lodge 
1. kl.        Serena hotel 
 
9. dag 
Serengeti nationalpark 
Vi skal i dag på en tidlig morgen 
drive og er så hjemme til en lidt 
sen morgenmad og senere kører 
vi ud igen med frokost på et 
specielt udvalgt sted i bushen. 
 

Der er mulighed for en ballontur 
(mod tillæg). 
Overnatning og 1/1 pension: 
Standard: Sopa Lodge 
1. kl.         Serena hotel  
 
10. dag 
Ngorongoro Krateret 
Turen fortsætter til Ngorongoro 
krateret. 
 
Ngorongoro krateret danner 
baggrunden for et af de rigeste 
græsningsområder i Afrika og 
derfor er dyrelivet særlig rigt her. 
  
Krateret er omgivet af grønne 
bakker og tættest på krateret er 
der er tæt regnskov. 
 
Safarioplevelsen på bunden af 
denne sunkne vulkan er altid en 
fantastisk oplevelse.  
 
Selve bunden, der udgør omkring 
260 km², er et kæmpemæssigt 
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safarilandskab med savanne, 
søer, skov og sumpområder. 

  
Indenfor området finder vi 
næsehorn, bl.a de sjældne hvide, 
løver, gepard, leopard, elefanter 
samt masser af fugle 
Overnatning og 1/1 pension: 
Standard: Bouganvillea Lodge 

1. kl.:        Serera hotel 
 
11. dag 
Ngrorongoro-Arusha 
Dagens ”gamedrive” går igennem 
Terangire Nationalpark hvor vi 
bl.a. ser mange elefanter og 
derefter går det tilbage til 
Arusha. 
Middag og 1/1 pension: 
Standard: Hotel Kibo Palace 
1. kl:         Mount Meru  
 
12. dag 
Arusha-Amani Nature Reserve 
Efter en lidt tidlig morgenmad 
starter vi fra vores hotel omkring 
kl. 8 og vi forventer at være 
fremme i Amani Nature Reserve 
ved frokosttid. 
 
Meget af området er uberørt 
regnskov med store træer og 
området byder på en meget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

varieret vegetation og et rigt 
fugleliv og det oplever vi på en 
spændende tur efter frokost 
Overnatning og 1/1 pension: 
Amani Rest house 
 
13. dag 
Amani Nature Reserve 
Området der ligger 75 km fra 
kysten og er på 350 km2 hvoraf 
en tredjedel er oprindeligt og 
resten er tilplantet med alverdens 
tropiske planter. 
 
Den botaniske have ligger opad 
Usmabara bjergene og det hele 
er omgivet af tæt regnskov. 
 
Vi oplever det hele på ture ud i 
den fantastiske natur og vi 
besøger også vi en teplantage i 
området. 
1/1 Pension og overatning: 
Amani resthouse. 
 
14. dag 
Amani-Kysten 
Efter morgenmaden forlader vi 
Amani og kører ned til kysten 
hvor vi besøger Amboni hulerne, 
der de mest omfattende 
kalkstenhule i Østafrika .  
 
Hulerne ligger 8 km nord 

for byen Tanga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulerne blev dannet for omkring 
150 millioner år siden og dækker 
et areal på 234 km². 
  
Der er i alt 10 huler, men kun en 
bruges til guidede ture. 
 
Derefter kører vi til Tanga for en 
lille rundtur i den spændende by 
inden vi kører til vores utroligt  
hyggelige hotel lige ud til vandet 
Hvor der bliver tid til at slappe af. 
Overnatning og 1/1 pension: 
Fish Eagle point hotel. 
 
15. dag 
Tangaområdet-hjemad 
Efter morgenmaden er der tid til 
at slappe af før kører til 
lufthavnen i Kilimanjaro på ca. 4 
timer for at begynde hjemturen 
mod Damark. 
 
16. dag 
Hjemme 
Efter et skift i Amsterdam er I 
tilbage i Danmark i løbet af 
formiddagen. 
 
Ekstra dage kan tilkøbes på 
eks. Fish Eagel Point hotel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


