
1. dag 
Danmark-Kilijanjaro 
Der er afgang om morgenen eller 
i løbet af dagen med et skift eller 
2 mod Tanzania. 
  
2. dag 
Kilimanjaro-Arusha 
komsten til Kilimajaro, køres I til 

jeres hotel der ligger smukt i 

udkanten af Arusha. 

Overnmatning:  

Ilboru Safari Lodge 

 
 
3. dag 
Arusha-Lake Manyara 
nationalpark 
Efter morgenmaden er der 
breefing omkring safarien og 
derefter er der en tidlig frokost 
inden turen i starter mod Lake 
Manyara. 
 
Turen går igennem mange male-
riske landsbyer og igennem 
områder hvor der dyrkes kaffe, 
tobak og majs. 
 
Ved byen Makuyuni går turen 
mod nordvest  til jeres 
overnatningssted. 
Middag og overnatning:  
Manyara Wildlife Safari camp 
 
 
4. dag 

Lake Manyara – Det centrale 
Serengeti  
Efter morgenmaden går det på 
en formiddags ”game drive” for 
at spotte dyr. 
 
Vi er tilbage på lodgen til frokost 
(inkl) inden turen går til området  
ved Lake Manyara over det fan-
tastiske bakkede landskab på 
højlandet, der er fyldt med 
hvede- og kaffeplantager  
 
Derefter går det mod Ngorongoro 
området mod de store sletter i 
Serengeti, hvor I for alvor kan 
begynde at spotte dyreliv,  
 
Efterhånden som I nærmer jer 
vores hyggelige med lidt primi-
tive lodge ser vi masser af dyr, 
f.eks.giraf, impala, vandbuk, 
flodhest, løve, elefant, leopard, 
hyæne for at nogle af de mange 
dyr der i området. 
Middag og Overnatning: 
Kati Kati mobile camp 
 

5. dag 
Det centrale Serengeti 
Efter morgenmaden går det på 
en formiddages- og en eftermid-
dags ”gamedrive” for at se flere 
dyr og fugle og ind imellem er 
der tid til at spise frokost (inkl) 
og slappe af. 
Middag og Overnatning: 
Kati Kati mobile camp 
 
6. dag 
Det centale Serengeti-Karatu 
Efter morgenmaden går turen 
mod Ngrongoro krateret. 
 
Der er picnic frokost undervejs 
(inkl) og der smukke tur ender 
ved lodgen, de ligger smukt om-
givet af landbrugsland og med 
udsigt til Kraterets bagside. 
Middag og overnatning: 
Ngorongoro Farm house 
 
7. dag 

Ngrongoro krateret 

En højdepunkt venter på jer på 

hvad der almindeligvis betegnes 

som verdens største naturlige 

dyrelivsarena.  

Efter morgenmaden går turen 
ned i Ngorongoro krateret, der er 
verdens største intakte vulkanske 
caldera (En Caldera er en krater-
lignende formation, der frem-
kommer, når en vulkan synker 
sammen efter et stort udbrud. 
Ordet "caldeira" stammer fra 
portugisisk og betyder kedel). 
  
På grund af dets størrelse og 
mangfoldighed består krater-
bunden af flere forskellige om-
råder, lige fra skov, sump, søer 
og fjedre, for at åbne græsarea-
ler. 
 
Det er En virkelig unik oplevelse.  
  
I har frokost med ogIi er tillbage 
tpå  lodgen i den sene eftermid-
dag og senere venter middagen. 
Middag og overnatning: 
Ngorongoro Farm house 
 
8. dag 

Ngrongoro-Terengire 

nationalpark 

Der er afgang fra området 

omkring Ngorongoro krateret 

efter morgenmaden, hvor der 

køres sydøst over forbi Lake 

Manyara og landsbyen Mto wa 

Mbu . 

Derefter går det gennem høj-
landet og Karatu-distriktetet 
oplever I oplever naturskønne 
hvede-marker og kaffeplantager 
her, før turen går mod Terengire 
nationalpark. 
 
Efter frokost ses der nærmere på 
liver omkring Terangire floden og 
det majestætiske baobagtræen, 
som parken er så berømt for. 
  
Sidst på eftermiddagen er vi 
tilbage i campen efter en dag 
fyldt med oplevelser. 
Lake Burunge Tented Camp 
 
9 . dag 
Terengire-Zanzibar 
Der er afgang efter morgen-
maden  mod  nordøst til Arusha.  
 
Rejsen vil passere gennem Masai 
områder fyldt med mange male-
riske landsbyer samt majs, kaffe 
og bananplantager.  
 
I flyver til Zanzibar, hvor der er 
transfer til hotellet 
 
9-13. dag 
Zanzibar 
Ophold på det valgte hotel med 
½ pension 
 
13. dag 
Zanzibar-hjemad 
I løbet af eftermiddagen går det 
til lufthavnen hvor det med et 
skift eller 2 går til Danmark 
 
14. dag 

Danmark. 
I løbet af formiddagen er i retur i 
Danmark efter en helt forrygende 
vejr. 
 
 
 
 
 

TANZANIA – DEN GODE SAFARI + BADEFERIE PÅ ZANZIBAR 

 


