Safari i
Tanzania
3 dagar safari med:
Lake Manyara NationalPark
Ngorongoro-kratern
Tarangire NationalPark
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Alla Safarierbjudanden är indelade i fyra färdiga boendeklasser (logi). Klasserna är
anpassade för att passa våra kunders olika budgetar och önskemål. Det går även att
mixa hotell mellan de olika boendeklasserna tills priset passar Er budget och önskemål.

“Exklusiv” Innehåller bara de absolut bästa hotellen och är till för dig som vill lyxa till
det och njuta av det bästa boendet och standard som kan erbjudas i Tanzania.

“Standard” som är vårt vanligaste safarierbjudande, består av trevliga hotell med
prisvärt boende. Riktar sig till dig som inte vill betala för lyx, men som samtidigt vill ha
bra standard på boendet.

“Budget” är för dig som inte har budget så att det räcker till “standard” klassen, men
som vill njuta av så många nationalparker som möjligt till en överkomlig penning.
Budgetresenärer lägger mindre vikt på hotellboendet och är villig att bo på enkla rena
hotell med lägre standard. Passar kanske bäst för ungdomar eller vana resenärer som
före detta “back packers”.

“Tält camping” är det billigaste sättet att åka på safari. Här är det kanske inte er
budget som styr, utan snarare att ni vill campa och komma nära naturen.
Rekommenderas för dem som är redo att bo i vanligt enkelt tält, men som belönas med
mysiga kvällar där medföljande kock bereder maten över glöden. Vi bor på anvisade
tältplatser i nationalparkerna eller på privata campingområden. Det finns enkla toaletter
och oftast dusch på campingplatserna, det ingår dock ingen tältning i Arusha utan vanlig
lodge.
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AnkomstAnkomst KIA (Kilimanjaro International Airport), transfer till staden
dag
Arusha
Hämtning från Kilimanjaro International Airport (KIA)
för vidare transport (ca 1 tim, 55 km) till Arusha.
Incheckning på hotellet. Landskapet runt Arusha
domineras av två imponerande berg, Kilimanjaro
(5895 m – Afrikas högsta berg) och Mount Meru
(4566 m – Afrikas femte högsta berg). Trakten präglas
av väldeliga kaffe- och bananplantager. Arusha har ca
350 000 invånare, med en hög befolkningstillväxt på
ca 6 procent, och staden ligger på 1265 m höjd över
havet – vilket gör klimatet behagligt. Arusha är inte bara ett administrativt centrum och
utgångspunkten för safariresor utan också en viktig ort med tillverkning av t ex textilier,
elektronisk utrustning, drycker, plastmaterial och livsmedel.
Övernattning i staden Arusha
Exklusiv:
Standard:
1. Arumeru River Lodge
1. Impala Hotel
2. Ngurdoto Mountain Lodge
2. Ahadi Lodge
3. Hatari Lodge
3. Kigongoni Lodge
4. Mountain Village
4. Moivaro Lodge
Budget:
Tält campingpaket innehåller
1. Pamoja Expeditions Lodge
budgetboende på hotell i Arusha
2. Le Jacaranda
1. Pamoja Expeditions Lodge
2. Le Jacaranda
Safaridag 1 Lake Manyara nationalpark
Avresa kl 9.00 mot Lake Manyara nationalpark som
ligger sydväst om Arusha. Jeepresan tar ca 2 tim (110
km lång resväg). Vägen är asfalterad och i mycket
gott skick så färden är behaglig. Lake Manyara
nationalpark täcker en yta på 330 km2, varav 230 km2
är vatten. Incheckning till parken sker från den lilla
landsortsstaden Mto-wa-Mbu (namnet
betyder ”myggfloden”) som är omgiven av ett bördigt
jordbruksdistrikt med stora fruktodlingar. Lake
Manyara ligger längs utmed den gigantiska förkastningssprickan Great Rift Valley som
bildades för 20 miljoner år sedan och som sträcker sig 6400 km från Döda havet till
Kalahariöknen i Botswana. Parken är mycket vacker med skogbevuxen kuperad terräng
längs Great Rift Valley och vidsträckta strandängar mot den sevärda fågelsjön. Inte
mindre än ca 400 fågelarter har observerats – och under vissa perioder invaderas sjön
av rosaskimrande mindre flamingos i tusental. Under eftermiddagens game-drive i Lake
Manyara finns möjlighet att se bl a elefant, zebra, flodhäst, afrikansk buffel, gnu,
vårtsvin, babian och giraff. Ibland kan även trädklättrande lejon ses – något som parken
blivit känd för – men dessa observationer är tyvärr trots allt sällsynta. Bästa tiden att
besöka Lake Manyara är under torrtiden, dvs under perioderna juni–oktober, samt
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januari–februari.
Övernattning i Karatu området (15 km öster om Ngorongoro-reservatet).
Exklusiv:
Standard:
1. Ngorongoro Farm House
1. Bougainvillea Safari Lodge
2. Crater Rim View Inn
Budget:
”Tält camping” inom hotellområdet:
1. Red Buck Resort (Ingen hemsida)
1. Crater Rim View Inn
2. Kudu Lodge & Campsite
Safaridag 2 Ngorongoro-reservatet med Ngorongoro-kratern
På morgonen vidare mot Ngorongoro-reservatet
(8350 km2) som ligger 50 km väster om Lake
Manyara (170 km väster om Arusha). Ngorongororeservatet är det mest spektakulära turistmålet i Afrika
med sagolik natur och oförglömliga djurupplevelser.
Det finns många fina vandringsleder i reservatet (från
halv- till flerdagarsturer) för den som önskar en mer
fysiskt aktiv safarisemester (förhandsbokning
nödvändig). Ngorongoro är ett naturreservat och
saknar nationalparksstatus eftersom nomadfolket maasaierna levt här i 200 år med
boskapshjordar. I Ngorongoro-reservatet finns nio olika kratrar varav den mest kända är
Ngorongoro-kratern. Detta är den sjätte största kalderan (kollapsad vulkan i världen)
och mäter 21 km i öst-västlig riktning och 18 km i nordlig-sydlig riktning – med en total
yta på 304 km2. Kraterkanten ligger på 2200–2400 m höjd över havet medan
kraterbottnen ligger på 1700–1800 m höjd. Under dagens jeepsafari färdas man ner i
Ngorongoro-kratern (ca 500 m nedanför kraterkanten). Förhoppningsvis är sjön Lake
Magadi invaderad av flamingos som näringssöker efter plankton. Lejon, gnu, zebra,
afrikansk buffel, hyena, Grants gasell, Thomsongasell, babian, flodhäst och svart
noshörning (endast ca 25 individer återstår) är några av de många arter som finns här i
ett av de djurtätaste områdena i hela Afrika. Sevärda är också de åldriga elefanthannar
med extremt stora betar som fram till sin död lever nere i kratern. Ngorongoro-kratern
kan med stor behållning besökas under hela året. Regntiden varar från november till
maj, med lätta regn under november–december och mer ihållande regn under perioden
februari–maj. Torrtiden sträcker sig från juni–oktober, vilket är den bästa perioden för
djurskådning. Februari–mars är också mycket spännande månader eftersom gnuer och
zebror då har kalvat. Tillbaka till Karatu för övernattning på samma hotell som
föregående natt.
Övernattning i Karatu området (15 km öster om Ngorongoro-reservatet).
Exklusiv:
Standard:
1. Ngorongoro Farm House
1. Bougainvillea Safari Lodge
2. Crater Rim View
Budget:
”Tält camping” inom hotellområdet:
1. Red Buck Resort (Ingen hemsida)
1. Crater Rim View Inn
2. Kudu Lodge & Campsite
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Safaridag 3 Tarangire nationalpark
Färd mot Tarangire nationalpark (ca 2 timmar resa
från Ngorongoro) där jeepsafari följer under dagen.
Nationalparken upptar en yta på ca 2650 km2 och
ligger ca 50 km söder om Lake Manyara nationalpark.
Naturen är omväxlande i Tarangire med palmskog,
träd- och gräsbevuxna savanner, klippor och kuperad
terräng. Vore det inte för Tarangireflodens existens så
skulle denna park inte hyst särskilt mycket djurliv. Nu
är det i stället den elefanttätaste nationalparken i hela
Afrika med ungefär 2000 elefanter. Och det är under september och oktober som
elefanterna kan beskådas i massor – under övriga delar av året är de mer utspridda och
syns ibland nästan inte alls till. Parken är en av de fågelrikaste (sett till antalet arter)
nationalparkerna i Tanzania. Tarangire är bäst att besöka under torrtiden juni–oktober
(ibland tyvärr med inslag av förtretliga tsetseflugor) samt under perioden januari–
februari. En kortare regnperiod infaller i regel under november–december, medan de
långa regnen faller från mitten av mars–maj. Januari till mars är spännande månader i
Tarangire eftersom zebror och gnuer då föder sina kalvar. Sist men inte minst är
Tarangire nationalpark känt för sina kraftiga baobabträd som blir upp till 15 meter höga.
Dessa träd har en enorm koloss till stam (nedtill, ovanför marken) medan trädkronorna
har ett ganska spretigt och tunt grenverk. Andra trädarter av intresse i parken är
ökendadelträd, kandelaberträd, akacia och korvträd. På sena eftermiddagen återresa
till Arusha för övernattning på hotell.
Övernattning i staden Arusha
Exklusiv:
Standard:
1. Arumeru River Lodge
1. Impala Hotel
2. Ngurdoto Mountain Lodge
2. Ahadi Lodge
3. Hatari Lodge
3. Kigongoni Lodge
4. Mountain Village
4. Moivaro Lodge
Budget:
Tält campingpaket innehåller
1. Pamoja Expeditions Lodge
budgetboende på hotell i Arusha
2. Le Jacaranda
1. Pamoja Expeditions Lodge
2. Le Jacaranda
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Avresedag Staden Arusha
Frukost, utcheckning och transfer till flygplatsen.

Slut på reseprogramet.

Nationalparker runt Arusha i Norra Tanzania
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Priser anges i US-dollar
“Exklusivpaket” offert
“Standardpaket” offert
“Budgetpaket” offert
”Tält camping” offert
Arrangör:
Dahl Tours and Safaris (Tanzania) LTD; T.A.L.A nr 0372 (Tourist Agents Licensing Act)
Betalning:
 50% betalas i förskott och resterande 50% betalas senast 14 dagar före påbörjad
safari
 Det tar normalt upp till 5 bankdagar innan betalningen når vår bank NBC i
Tanzania.
 Vg maila economy@dahlsafaris.se så snart som betalningen är erlagd
 Ange ditt namn som referens på betalning / banköverföring
Resevilkor:
 Följ länk till vår hemsida för mer information
Följande är inkluderat i programmet:
 logi i Arusha enligt ovanstående program
 egen jeep under safari
 måltider på lodger och lunchpaket under safarin samt dricksvatten i jeepen
 samtliga parkavgifter
 all logi under safarin
 transfer till och från flygplats Kilimanjaro Airport (KIA) alt. Arusha Airport
 Vid ev. tältning all tältutrustning
 Chaufför som även är er guide (engelsktalande) och kock (enbart kock ifall
tältning ingår i ovanstående program)
Följande är inte inkluderat i programmet:
 flygresa till Tanzania
 visum till Tanzania
 personliga saker och tjänster som t ex drycker, godis och tvätt
 reseförsäkring, avbeställningsskydd och vaccinationer, personlig utrustning
 dricks till chaufför som även är guide (rek dricks 20–30 US-dollar per dag) och
kock (kock ifall tältning ingår i programmet)
 måltider på hotellet i Arusha förutom frukost
Bankbetalning Tanzania:
Postadress Tanzania:
NBC LTD
Dahl Tours and Safaris LTD
SEA CLIFF BRANCH
P.O. 105 402
P.O. Box 72243
Dar Es Salaam
Dar Es Salaam, Tanzania
Tanzania
(Konto) Account: 047105001748
Account name: Dahl Tours and Safaris LTD
BIC (SWIFT) code: NLCBTZTX
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