
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tanzania A:4 smultronställen med Wild Life 

 
9 dagar Arusha NP, Tarangire NP, Mto wa Mbu, Serengeti NP och Arusha 

 

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. 

 

2017+2018 (9 dagar)  -  (F, L, M)= Frukost, Lunch, Middag 

 

 

Dag 1. Arlanda - Kilimanjaro - Arusha (L, M) 

De som reser i grupp träffs på Arlanda för det planerade flyget till Kilimanjaro. Vi ankommer till 

Kilimanjaro Airport och möts av vår transfer till hotellet i Arusha. 

 

 

Dag 2. Arusha Nationalpark (F, L, M) 

Efter frukost på hotellet så åker vi till Arusha National Park. Här finns både branta sluttningar 

och höga toppar, bland annat vulkantoppen Mt. Meru. Momellasjöarna och kratern Ngurdoto 

som omges av frodiga höghöjdsskogar, ligger i området. Djurlivet är rikt och här finns Elefanter, 

Buffel, Giraffer, Leoparder, olika Primater samt ett rikt fågelliv. Vi har med oss en picknick-

lunch och äter under bar himmel. De som vill och kan får senare följa med en beväpnad vakt på 

en naturpromenad för att klättra upp för Mount Meru. Därifrån kan man ofta få en fantastisk 

utsikt över Mt Kilimanjaro med sina 4556 möh. På eftermiddagen åker vi tillbaka till hotellet i 

Arusha där vi får en härlig middag. 

 

 

Dag 3. Arusha – Tarangire NP (F, L, M) 

Efter morgonens frukost beger vi oss vidare på vårt safariäventyr och styr nu kosan mot den 



imponerande Nationalparken Tarangire. Vi anländer i lagom tid för lunchen och strax därefter är 

det dags att utforska området. Stora delar av Tarangire är kryddad med Baobabträd (det så 

kallade apbrödsträdet, Adansonia digitata, inom familjen malvaväxter). Baobabträden blir ca 

20m höga och ger en supernyttig, sötsyrlig frukt. Alla dessa träd ger området ett nästan 

förhistoriskt, surrealistiskt intryck. Det är också en av de bästa platserna i hela Afrika för att 

studera vilda elefanter, i synnerhet vid floden när det är säsongstorka. 

Middagen avnjuts på Lodgen i Tarangire där vi även ska övernatta. 

 

 

Dag 4. Tarangire NP/ Mto wa Mbu (F, L, M) 

Vi gör en morgonutflykt ”Game Drive” innan vi åker tillbaks till Lodgen för frukost. Sedan på 

förmiddagen väntar en verkligt mäktig upplevelse när vi besöker ” Mto wa Mbu village” 

tillsammans med en lokalguide som kommer från samhället. Vi får en nära inblick i den lokala 

kulturen, folklivet och får bland annat besöka lokala jordbruk, förskola, skola samt hembesök till 

familj i området. Vi får även se en lokal marknad. Dagens lunch och middag äter vi här i byn och 

övernattar även i Mto wa Mbu Village’s Lodge/Camp. 

 

 

Dag 5. Mto wa Mbu – Serengeti (F, L, M) 

Efter frukosten plockar vi med oss lunchboxar och kör sedan till Serengeti National Park. 

Lunchen passar vi på att njuta av vid ”Hippo Pool Picnic site” i Serengeti. Sedan beger vi oss ut 

dit där spårarna för dagen rapporterar att intressanta djur finns. Serengeti Nationalpark är en 

enormt stor NP och här finns allt från stora köttätare som lejon, leoparder och geparder till 

växtätare som rovdjuren lever på. 

Middag och övernattning i Serengeti Lodge/Camp. 

 

 

Dag 6-7. Serengeti National Park (F, L, M) 

Efter frukosten drar vi ut för en heldag med wild life i Serengeti! Vi tar med en pickniclunch för 

att kunna utnyttja dagen effektivt och fylla på lite energi i närheten av spännande djurliv. Då har 

vi även större chans att kunna se alla ”The Big Five” – lejon, elefant, leopard, buffel och 

noshörning. 

Middag och övernattning i Serengeti Lodge/Camp. 

 

 

Dag 8. Serengeti - Arusha (F, L, M) 

Direkt efter frukost åker vi iväg mot Arusha för en 9-10 timmars dagstur. Medhavda Lunchboxar 

för picknick efter vägen. Framme i Arusha blir det övernattning på Bed and Breakfast Hotel. 

 

 

Dag 9. Arusha - Arlanda (F, L,*M) 

Frukost intas på Lodgen innan vi åker mot Arusha för vidare flyg hem. De som väljer 

tilläggspaketet med Sol- och bad har ytterligare några härliga dagar framför sig. 

 

 

Tillägg med Sol och bad:  

Dag 9. Arusha – Zanzibar/Pemba (F, L) 

 

Dag 10. Zanzibar/Pemba (F) 
 

Dag 11. Zanzibar/Pemba (F) 
 



Dag 12. Zanzibar/Pemba/Dar es Salaam/Arlanda (F) 
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