Safari i
Tanzania
6 dagar safari med:
Arusha NationalPark
Lake Manyara Nationalpark
Serengeti nationalpark
Ngorongoro-kratern
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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 Arusha nationalpark
Aktiviteter Start från Arusha kl 9.00 med jeep (ca 25
km) till närbelägna Arusha nationalpark – en av
Tanzanias minsta nationalparker som täcker en yta
på endast 137 km2. Parken omfattar många
intressanta miljöer – skog, sjösystem, våtmarker,
berg, klippterräng och grässlätter. Arusha
nationalpark är ett naturområde med enastående
skönhet då det ligger mellan topparna på Kilimanjaro
och Mount Meru. Bästa tiden under året för ett besök
är under perioden september–mars. Djurlivet i parken omfattar giraff, afrikansk buffel,
flodhäst, zebra, elefant, vattenbock, babian, grön markatta, svartvit colobusapa, mungo,
vårtsvin, leopard, hyena och antiloper. Detta är förmodligen den bästa nationalparken
för att komma giraffer nära inpå eftersom de är mindre skygga här än i andra parker.
Antalet förekommande fågelarter i Arusha uppgår till inte mindre än ca 400. En sevärd
plats som besöks under dagen är Ngurdoto-kratern som är 20 km bred och 100 meter
djup. I sankmarkerna nere i kratern finns hjordar av bufflar och vårtsvin som gestaltar
sig som prickar. En annan tilltalande plats är de vackra Momela-sjöarna i parkens
nordöstra del. Vattnet som är alkaliskt och rikt på alger i grönblåa nyanser lockar till sig
vadarfåglar och flamingos. Arusha nationalpark är en av få parker där det finns
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möjlighet att njuta av en avkopplande paddlingsutflykt eller göra en naturskön vandring
(tillsammans med en beväpnad ranger) bl a till ett effektfullt vattenfall. På sena
eftermiddagen avresa 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.
Övernattning i närheten av Lake Manyara
Exklusiv:
Standard:
1. Lake Manyara Serena Safari Lodge
1. Migunga Forest Camp
2. Lake Manyara Wildlife Lodge
Budget:
”Tält camping” på anvisat område:
1. Twiga Campsite and Lodge
1. Twiga Campsite and Lodge
2. Jambo Lodge (ingen hemsida)
2. Jambo Lodge (ingen hemsida)
Safaridag 2 Lake Manyara nationalpark
Efter frukost avfärd till närbelägna Lake Manyara nationalpark.
Parken 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 januari–februari.
Övernattning i närheten av Lake Manyara
Exklusiv:
Standard:
1. Lake Manyara Serena Safari Lodge
1. Migunga Forest Camp
2. Lake Manyara Wildlife Lodge
Budget:
”Tält camping” på anvisat område:
1. Twiga Campsite and Lodge
1. Twiga Campsite and Lodge
2. Jambo Lodge (ingen hemsida)
2. Jambo Lodge (ingen hemsida)

Dahl Tours and Safaris LTD
P.O. 105 402
Dar Es Salaam, Tanzania

www.dahlsafaris.se
info@dahlsafaris.se
TALA nr: 0372

mobile: +46 70 496 74 00
mobile: +255 754 807 100
fax: +46 8 519 40 646

5(10)

Safaridag 3 Serengeti nationalpark
Efter frukost startar safariresan mot Serengeti
nationalpark – världens förmodligen mest berömda
nationalpark! Resan sker till en början genom att
Ngorongororeservatet passeras, där det också ges
tillfälle att göra ett besök vid Olduvai Gorge – ett
område som är väl värt att stifta bekantskap med för i
denna miljö levde för 3,75 miljoner år sedan vår lilla
håriga förfader Australopithecus afarensis (samma art
som ”Lucy” tillhörde som hittades i Etiopien 1974).
Själva ordet Serengeti kommer från maasaiernas ”Siringet” som betyder: platsen där
slätten fortlöper i det oändliga. Och Serengeti är verkligen kolossalt stort med en yta på
inte mindre än 14 800 km2 – dvs nära fem gånger Gotland! Serengeti breder ut sig på
en högplatå (920–1850 meters höjd över havet) i norra Tanzania öster om Victoriasjön.
De årliga regnmängderna varierar från endast 500 mm på slätterna i sydöst (ligger i
regnskugga) till över 1200 mm i högländerna i nordväst. Maxtemperaturen ligger på +28
grader C, men under den svala perioden maj–augusti kan temperaturen sjunka till +13
grader C. Traditionen av natur- och viltvård i Serengeti är lång då parken redan 1929
blev viltreservat och sedermera 1959 uppgraderades till nationalpark i och med att
maasaierna förflyttades till Ngorongoro. Från Ngorongoro-kratern är det 80 km
grusvägskörning till Naabi Gate – själva entrén till Serengeti. Längs vägen görs stopp
när något intressant i djurväg skådas. Vid Naabi Gate nalkas lunchlåda och det ges
även möjlighet att gå upp till en utsiktsplats med vidunderlig utsikt över grässlätterna.
Efter lunch öppnar vi takluckan och beger oss ut på djurskådning samtidigt som vi
förflyttar oss i nordvästlig riktning mot Seronera. Under dagen kan förhoppningsvis
lejon, hyena, giraff, elefant, zebra, gnu, impala, afrikansk buffel, struts, gepard och
mycket annat sevärt iakttas. Djurlivet i detta område är särklassigt bäst under perioden
september–maj. Från Naabi Gate är avståndet 60 km till Seronera där flera av de fina
hotellen ligger – detta i hjärtat av Serengeti (320 km väster om Arusha).
Övernattning i Seroneraområdet
Exklusiv:
Standard:
1. Serengeti Serena Safari Lodge
1. Seronera Wildlife Lodge
2. Serengeti Sopa Lodge
Budget: Det finns inget budget alternativ i
Tält camping:
hjärtat av Serengeti där
1. Seronera campsite (ingen hemsida)
av ”Standardhotell”:
1. Seronera Wildlife Lodge
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Safaridag 4 Serengeti nationalpark
Heldagssafari i omgivningarna kring Seronera i Serengeti
nationalpark. Till skillnad från den enorma grässlätten i södra
Serengeti så är naturen mycket mer mångfacetterad vid
Seronera med inslag av vattensystem, träd, kullar och berg.
Med goda förhoppningar går det att pricka av alla djuren i “the
big five” under den pågående safariresan. ”The big five” är det
klassiska samlingsnamnet på de fem afrikanska djur – lejon,
leopard, elefant, afrikansk buffel och noshörning – som
storviltjägarna ansåg vara de mest farliga och eftertraktade
bytesdjuren. Området vid Seronera är nämligen ett av de bästa
tillhållen för den skygga leoparden. Under en typisk gamedrive
besöks flera fina platser längs Seronerafloden och vid Maasai
Kopjes är oddsen höga för lejon. Medhavd lunchlåda förtärs ofta
på picknickplatsen vid Songore – där det går bra att sträcka på benen. Ett ”måste” är att
åka ”the Banagi Hill loop” till ”Hippo pool” som är den förnämsta av sitt slag i hela Afrika.
Här kommer man nära inpå kanske upp till 100 flodhästar från vattenhålets klippkant
där man lugnt kan stå i det fria och lyssna till flodhästarnas ljudliga stönanden och
bökanden. En och annan krokodil lär också kunna skymtas. Har man önskemål om att
få se många och särskilt stora krokodiler så är det Grumetifloden (ca 50 km nordväst
om Seronera) som gäller. Årligen tvingas gnuerna passera denna flod – där många
försvagade gnuer faller offer för just krokodiler – men detta skådespel utspelas endast
under perioden juni–juli. Vill man pricka in denna händelse under safariresan är det
nödvändigt att lägga till ett extra dygn i Serengeti (då bor man vanligtvis på Grumeti
Lodge, 2 km från Grumetifloden). Trakten kring Seronera kan med fördel besökas under
årets samtliga månader. Anledningen till att förekomsten av djur här alltid är mer eller
mindre riklig hänger ihop med ständig tillgång av vatten i Seronerafloden. En stor del av
de förbipasserande hjordarna av gnuer och zebror kan ses vid Seronera under perioden
mars–juni. I de flesta av Afrikas nationalparker är det allmänt känt att den svalare
torrperioden (maj–augusti) är bäst för viltskådning då djuren tvingas söka upp de få
vattenhål som existerar. Södra Serengetis grässlätter ner mot parkentrén vid Naabi
Gate är nästan helt tomma på djur under den svenska sommaren, då djuren tagit sig
upp till norra Serengeti och in i Maasai Mara nationalpark i södra Kenya. Under
regnperioden (september– maj) söker de stora hjordarna av gnuer med rovdjur hack i
häl återigen sig ner emot de södra delarna av ett grönt och frodigt Serengeti. Denna
årliga väderstyrda vandringscykel på närmare 2000 km – ”The great migration” – som
närmare 2 miljoner djur gör (ca 1,6 miljoner gnuer, 150 000 zebror, 12 000 Eland, 230
000 Thomsongaseller, 30 000 Grants gaseller) är en nödvändighet för att säkerställa
intaget av gräs och vatten. Det kan noteras att den samlade mängd gräs som alla dessa
djur dagligen betar uppgår till ca 4 000 ton.
Övernattning i Seroneraområdet
Exklusiv:
Standard:
1. Serengeti Serena Safari Lodge
1. Seronera Wildlife Lodge
2. Serengeti Sopa Lodge
Budget: Det finns inget budget alternativ i
Tält camping:
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hjärtat av Serengeti där
av ”Standardhotell”:
1. Seronera Wildlife Lodge

1. Seronera campsite (ingen hemsida)

Safaridag 5 Serengeti nationalpark och Ngorongoro-reservatet
Morgonsafari innan återresan påbörjas från Seronera
i sydostlig riktning ner mot Naabi Hill för vidare färd
mot Ngorongoro-reservatet (8350 km2). Stopp görs
längs resvägen för djurobservationer och
fotografering när så önskas. I Ngorongoro-reservatet
finns möjlighet att besöka en maasaiby i närheten av
Olduvai Gorge (extra kostnad 20 US dollar). Här ges
möjlighet att ta del av maasaiernas intressanta kultur
och livsvillkor. Maasaierna härstammar från Nildeltat
och har lyckats behålla de flesta av sina gamla traditioner. En maasaiby är uppförd i en
cirkel där djuren nattetid hålls i centrum och där hyddorna är byggda av trä som täckts
med lera. Och kosthållet är mycket speciellt då man livnär sig i stort sett på enbart
komjölk. Efter en överenskommelse 1959 förflyttades samtliga maasaier från Serengeti
till Ngorongoro-reservatet. 40 000 maasaier lever nu i Ngorongoro. 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. Kratern ligger 50 km väster om Lake
Manyara (170 km väster om Arusha). På eftermiddagen når vi hotellet på
Ngorongorokraterns kant och belönas med en bedårande utsikt.
Övernattning på Ngorongorokratern
Exklusiv:
Standard:
1. Ngorongoro Sopa Lodge
1. Ngorongoro Wildlife Lodge
2. Ngorongoro Serena Safari Lodge
Budget:
Tält camping:
1. Rhino Lodge Ngorongoro (ingen
1. Simba campsite med utsikt över
utsikt över kratern)
kratern (ingen hemsida)
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Safaridag 6 Ngorongoro-kratern
På morgonen beger man sig 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. Efter att vi ätit vår
medhavda lunchbox nere i kraterbotten, påbörjar vi vår hemfärd till Arusha som vi når
på sena eftermiddagen.
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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