
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tanzania B, 5 smultronställen med Wild Life 

 

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

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 - Ngorongoro (F, L, M) 

Direkt efter frukost kör vi iväg till naturreservatet Ngorongoro Conservation Area. Det är en 

ganska kort körsträcka upp till kanten av Ngorongorokratern där vi får njuta av den spektakulära 

utsikten. 

 

Kratern som är världens största hela caldera har 400-600m höga kanter och en diameter på 16-19 

km. I Ngorongorokratern finns en mycket tät koncentration av djurarter där gnuer dominerar. Men 

även Afrikanska bufflar, grantgaseller, thomsongaseller, zebror, vårtsvin och babianer är vanligt 

förekommande. Elefanterna däremot stannar i skogen runt kratern medan giraffen saknas. I 

naturskyddsområdet finns också mindre populationer av flodhästar, vattenbockar, buskbockar, 

rörbockar och koantiloper. Den stora tillgången på bytesdjur gör att många rovdjur söker sig till 

området: Hyenor, lejon, leopard och servaler. Den utrotningshotade svarta noshörningen, den 

sk ”spetsnoshörningen”, kan ses i kratern, men antalet individer har minskat drastiskt sedan 1960-

talet då det fanns drygt 100 djur. Tjuvjakt har medfört att det nu bara finns ett tiotal kvar och totalt i 

hela Tanzania endast ett 50-tal. Mycket stora insatser görs för att rädda de kvarvarande. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnu
https://sv.wikipedia.org/wiki/Afrikansk_buffel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grantgasell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomsongasell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zebror
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rtsvin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Babian
https://sv.wikipedia.org/wiki/Giraff
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flodh%C3%A4star
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenbock
https://sv.wikipedia.org/wiki/Buskbock
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6rbock&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koantilop
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyenor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lejon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Leopard
https://sv.wikipedia.org/wiki/Serval
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svart_nosh%C3%B6rning


Dessutom finns upp till 500 olika fågelarter i den sodarika Makatsjön. I sjön blandas sötvatten 

som tillförs och olika mineralsalter och den saltblandning som råder för stunden lockar till sig de 

som trivs bäst med just den blandningen. Flamingos i mängder brukar dominera, men även 

småsnäppor, mongolpipare, krokodilväktare, skäggtärnor, nilgäss, kapänder med flera är vanligt 

förekommande. 

 

Eftersom kratern är formad som en stor nedsänkt slätt är det mycket lätt att upptäcka de djur som 

lever där och området är i sanning en av de mest spektakulära och intressanta platserna som en 

naturälskare kan få uppleva. 

Efter denna heldag väntar en sen middag och övernattning på Lodge/Camp i Ngorongoro. 

 

 

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

Frukost intas vid lägret innan vi åker mot Arusha för vidare flyg. Där tar vi en gemensam lunch 

innan vi beger oss till flygplatsen. De som väljer tilläggspaketet med Sol- och bad har ytterligare 

några härliga dagar framför sig. 

 

 

 

Vi erbjuder toppklass:  

☺Utflyktspaket  
Vi garanterar bästa möjliga kvalité  

och ärlighet mot våra kunder  
 

☺Boende 

Combined Mid-Range and Standard Accommodation 
Planet Lodge Arusha / Sangaiwe Tented Lodge / Burudika Lodge Manyara / 
Serengeti Kati Camp / Ngorongoro Wildlife 

 

☺Personlig service  

Erfarna och engagerade guider ser till  

att du får ut det mesta och bästa av din resa  

 

☺Till otroliga priser_Inklusive Internationellt flyg t.o.r och Visum 

Pris Högsäsong 1/1-28/2 + 1/6-31/10 + 22-31/12: 30998:-/person. 

Pris Mellansäsong: 28992:-/person. 

Pris Lågsäsong 1/4-31/5: 27622:-/person. 

 

Exklusive Internationellt flyg t.o.r och Visum 

Pris Högsäsong 1/1-28/2 + 1/6-31/10 + 22-31/12: 23998:-/person. 

Pris Mellansäsong: 21989:-/person. 

Pris Lågsäsong 1/4-31/5: 19693:-/person. 

 

Tillägg med Sol och Bad på Zanzibar 3 dagar: 

Paradise Beach Resort under lågsäsong 2768:- 

Paradise Beach Resort under högsäsong 3778:- 

 

Tillägg med Sol och Bad på Pemba 3 dagar: 

Pemba Misali Resort med Standard Ocean View Room och frukost lågsäsong 2971:- 

Pemba Misali Resort med Standard Ocean View Room och frukost högsäsong 3507:- 

 

För information om andra boendemöjligheter samt inrikes flyg kontakta Euro Resor 

 

 

 

 

Tillägg med Sol och bad, se exempel på boende samt priser i rutan ovanför. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5sn%C3%A4ppa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mongolpipare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krokodilv%C3%A4ktare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4ggt%C3%A4rna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nilg%C3%A5s
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapand


 

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) 
 

 

 

 

 
PARADISE BEACH RESORT, Zanzibar 

 

 

 
PEMBA MISALI RESORT, Pemba 
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