
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanzania C, Mikumi, Ruaha, Morogoro Wild Life  
2017+2018 

 

7 dagar Dares Salaam / Mikumi NP / Ruaha NP /Morogoro 

Smärre justeringar kan förekomma i programupplägg och hotellalternativ. Vår strävan är att 

eventuella förändringarna i så fall är av likvärdig eller ännu högre kvalité än i 

ursprungsprogrammet. 

 

(F, L, M)= Frukost, Lunch, Middag 
 

Dag 1. Arlanda - Dar es Salaam (L, M) 

Ankomst till Dar es Salaam 

Gruppen träffas och välkomnas. Vi får en kort guidad sightseeing på väg till vårt hotell i centrum 

av Dar es Salam som med sina 4,5 miljoner invånare är en av Afrikas största städer. 

 

 

Dag 2. Dar es Salaam - Mikumi NP (F, L, M) 

Efter frukost på hotellet så åker vi till Mikumi National Park (ca 4½ timmar beroende på trafik). 

Vi får med oss med lunchpaket och vid ankomsten börjar det riktiga äventyret med en 

eftermiddagssafari i Mikumi National Park. Mikumi är känd för sin rika förekomst av elefanter, 

giraffer, bufflar, zebror, eländer, större kudu, gnagare, sabelantiloper och Roan (hästantilop). 

Vanligt förekommande rovdjur i Mikumi inkluderar trädklättrande lejon, leoparder, hyenor och 

svartryggad schakal (Canis mesomelas).  

Middag och övernattning på Vuma Hill eller (valfritt) på Stanley Hill Tented Camp i Standard 

tält med full pension. 

 

 

Dag 3. Mikumi NP (F, L, M) 

Efter morgonens frukost får vi njuta av Game drives före och efter lunch. Skickliga och erfarna 

parkspanare hjälper oss att hitta djuren i Mikumi.  

Middag och övernattning på Vuma Hill eller (valfritt) på Stanley Hill Tented Camp i Standard 

tält med full pension. 



 

 

Dag 4. Mikumi NP - Ruaha NP (F, L, M) 

Efter morgonens frukost i lägret kör vi iväg till Ruaha Nationalpark - En av de största parkerna i 

Afrika. Ruaha är relativt okänd och förblir helt oförstörd på grund av sitt avlägsna läge. Vi 

kommer fram lagom till lunch och sedan ger vi oss ut på spaning. 

Middag och övernattning på Ruaha Flycatcher Camp / Ruaha River Lodge i Standard tält. 

Helpension. 

 

 

Dag 5. Ruaha NP (F, L, M) 

Frukost på campen och sedan får vi njuta av en heldag med safari i Ruaha Nationalpark. Parken 

har fått sitt namn från den stora Ruaha-floden, som strömmar genom parken och som under lång 

tid har karvat ut ut spektakulära klyftor längs sin väg. Floden är hem för flodhästar, krokodiler, 

vattenbuffel, röd buffel (skogsbuffel), vattenantilop (Kobus ellipsiprymnus) och rörbockar (en 

antilop i underfamiljen Reduncinae). På slätterna kan man få se stora grantgazeller och strutsar. 

Måltider serveras på campen, med övernattning på Ruaha Flycatcher Camp / Ruaha River Lodge 

i Standard tält med full pension 

 

 

Dag 6. Ruaha NP - Morogoro / Mikumi Road (F, L, M) 

Efter morgonens frukost på campen kör vi vidare mot Morogoro. Vi tar med oss matpaket för 

picknick efter vägen. Övernattning på Tan Swiss Lodge i standardrum med full pension. 

 

 

Dag 7 Morogoro / Mikumi – Dar (F) 

Frukost på Tan Swiss Lodge innan vi färdas vidare till Dar es Salaam International Airport för 

hemresa alternativt för den som beställt extradagar, flyg till Zanzibar eller Pemba. 

 

 

 

Tillägg med Sol och bad:  

Dag 7. Dar es Salaam – Zanzibar/Pemba (F, L) 

 

Dag 8. Zanzibar/Pemba (F) 
 

Dag 9. Zanzibar/Pemba (F) 
 

Dag 10. Zanzibar/Pemba/Dar es Salaam/Arlanda (F) 
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