
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanzania D, Selous Reserve Mikumi Wild Life 
 

7 dagar Dar es Salaam / Selous Reserve / Mikumi NP 

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/Landvetter/Köpenhamn - 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 - Selous Reserve (F, L, M) 

Efter frukost på hotellet så åker vi till Selous Game Reserve. Det är Afrikas största safarireservat 

och en av våra absoluta favoriter i hela Afrika! Parken är enorm till ytan, med sina 54500 

kvadratkilometers yta ofta med öppna gräsmarker eller miomboskog. Som jämförelse kan 

nämnas att ytan motsvarar hela Danmark + 4 st Gotland.  

Efter en välsmakande middag får vi uppleva en oförglömlig båtsafari runt kanalerna och sjöarna i 

Rufijis sjösystem. Här omges vi av flodhästar, krokodiler och andra vattenälskande varelser och 

växter. Middagen serveras alldeles vid strandbanken av Rufiji River. Vi övernattar i Africa Safari 

Camp / Rufiji River Camp i tältläger med helpension inklusive kaffe, thé och tvätt. 

 

Dag 3. Selous Reserve (F, L, M) 

Vi börjar dagen med en tidig morgonvandringssafari och åtföljs av en beväpnad ranger. Parken är 

inte en nationalpark så därför är det tillåtet med safariutflykter nattetid, fotvandring samt visst 

fiske i flodsystemen. Efter frukost tar vi sedan en halvdagstur med 4WD och spanar efter många 

av den Afrikanska kontinentens mest inspirerande vilda djur – mitt i deras hem! På väg tillbaka 

tar vi en rutt genom Siwandu-området till campen för en efterlängtad lunch. Eftermiddagen är 

ledig och på kvällen njuter vi av en båtsafari där vi fortsätter att utforska de olika kanalerna och 

sjöar i Rufiji River System. 

Övernattning i Africa Safari Camp / Rufiji River Camp i tältläger med helpension inklusive 



kaffe, thé och tvätt. 

 

Dag 4. Selous Reserve (F, L, M) 

Vi får uppleva ytterligare en spännande safaritur denna morgon när vi beger oss in i 

busklandskapen. Efter denna ”Game drive” serveras det lunch på Jimbiza Lodge. På 

eftermiddagen följer vi flodbanken och kör mot nordvästra delarna till reservatets yttre gräns. 

Här i nordvästra området finns det gott om elefanter. Vi spanar vidare under återfärden till 

campen där vi tillbringar ytterligare en natt under Afrikas himmel. Övernattning i Africa Safari 

Camp / Rufiji River Camp i tältläger med helpension inklusive kaffe, thé och tvätt. 

 

Dag 5. Selous – Mikumi Nationalpark (F, L, M) 

Frukost på campen och sedan får vi med oss picknic-lunch som vi tar efter vägen till Mikumi NP. 

Sträckan brukar ta omkring 7-8 timmar att åka på en relativt ny väg. Här slår vi läger i 

tältcampen Angalia som ligger på en höjd över trätopparna. Det orörda naturlandskapet i sydväst 

av Mikumi sträcker sig till synes oändligt mot fjärran. Vi hinner med en safaritur i parken innan 

det är dags att krypa in i sängen. Övernattning med helpension i Vuma Hill eller Stanley Hill 

tältcamp i standardtält. 

 

Dag 6. Mikumi Nationalpark (F, L, M) 

Vi tillbringar en heldag i Mikumi och gör safariutflykter både på förmiddagen och på 

eftermiddagen. 

Övernattning med helpension i Vuma Hill eller Stanley Hill tältcamp i standardtält 

 

Dag 7 Mikumi – Dar es Salaam(F) 

Vi avnjuter en sista frukost på campen innan vi åker 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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