
 

 

 

Bekreftelse på reise til Tanzania + Zanzibar – Tom Rolf Ingebretson 3 pax 

Dette dokumentet er en bekreftelse på reisen deres til Tanzania og 
Zanzibar som inkluderer flg.:  

• Fly fra Norge til Kilimanjaro, inkl. transfer t/r 
• 7 overnattinger i Tanzania med helpensjon  
• Tarangire Nasjonalpark - flokker med flere hundre elefanter 
• Serengeti Nasjonalpark - på utkikk etter "The Big 5"(med ekstra 

dag i Serengeti) 
• Besøk i Masai landsby 
• Ngorongoro Krateret - paradis for permanent 30.000 dyr 
• Lake Manyara Nasjonalpark - treklatrende løver og store flokker 

med elefanter 
• Fly fra Tanzania til Zanzibar, inkl. transfer t/r 
• 5 overnattinger med halvpensjon på 5-stjernes Bluebay Beach 

Resort/Sultan Sands 
• Fly fra Zanzibar til Norge 

 

 

1. rate 

 

Vi har mottatt deres 1. rate som bekreftelse på bestilling av reisen.  
 
2. rate skal jmf. tilbudet innbetales senest 60 dager innen avreisen. 

 

Praktisk informasjon 

Vi anbefaler at dere innen avreise leser vår praktiske informasjon grundig igjennom. Her kan dere bl.a. 
lese om visum og vaksiner. Følg lenkene under for å lese mer om dette: 

Tanzania: http://www.afrikasafari.no/tanzania/faq.htm  

Zanzibar: http://www.afrikasafari.no/zanzibar/faq.htm  

 

Forsikring 

Afrikasafari.no anbefaler at dere har reise og avbestillingsforsikring. Afrikasafari.no formidler 
reiseforsikringer, som i utgangspunktet er en totalforsikring. Det betyr at det f.eks. er en ulykkesdekning 
og feriekompensasjon med i forsikringen. Dekning og priser kan dere lese mer om via vår hjemmeside, 
hvor de også kan bestilles: 

http://www.afrikasafari.no/tanzania/forsikring.htm  
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Øvrige reiseinformasjoner 

Reiseplanen din er bekreftet av flyselskapet. Opp mot avreisen kan det forekomme endringer på 
reiseplanen. Du kan til en hver tid se aktuell reiseplan på www.checkmytrip.com 

Hvis det oppstår forsinkelser etter at du har sjekket inn skal du kontakte flyselskapet. 
 
På flyplassen i Kilimanjaro hentes dere av vår guide på flyplassen som vil stå med et skilt med Afrika 
safaris logo. Kontaktinformasjon på vår lokale operatør er flg.: 

Zara Tanzania Adventures 

P.O. box 1990 Moshi Tanzania  

               

Telephone                +255 27 2750011 

24Hrs Mobile Office: +255 754 451 000 

Mobile Personal:      +255 784 451 000 

 

Flybillettene vil du motta ca. en måned innen avreisen. 

 

http://www.checkmytrip.com/
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Safariprogram 

 

Dag 1: Fly til Tanzania 

Med fly fra Norge til en flyplass i Europa og videre med nattfly til 
Afrika. Ankomst neste morgen og fly videre til Kilimanjaro i 
Tanzania.  

 

 

Dag 2: Highview Hotel 
Flyet lander nær Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro som reiser seg 
5,8 km opp med snø på toppen. Fantastisk velkomst. 
Sjåføren/guiden henter dere, og så får dere en sightseeing på 
200 km forbi landsbyene Chini, Kisongo, Mto Wa Mbu og Karatu, 
til Highview Hotel. Hotellet ligger på en bakketopp med 
fargestrålende utsikt over vakre daler og kaffeplantasjer, som 
elefantene ofte raserer. Hotellets ansatte, masaier, ønsker dere 
velkommen iført sine folkedrakter. Ettermiddagen kan brukes til 
avslapping, eller en vandretur med guide til Watersprings, om 
tiden tillater det. 

 

Dag 3: Tarangire Nasjonalpark 

Dere opplever Tarangire Nasjonalpark (2600 km2) med sitt 
enorme panoramalandskap, som favner ni forskjellige 
vekstsoner. Vi opplever en savanne fylt med majstetiske 
baobabtrær og akasier, som nesten tar oppmerksomheten bort 
fra alle dyrene.  
 
Landskapet gjennomskjæres av den livgivende Tarangire elven, 
som aldri tørker ut. Hit søker store flokker av bøfler, og den 
største konsentrasjonen av elefanter i hele verden. Vi ser dem i 
flokker på opptil 100 elefanter. Pluss geparder, leoparder, løver, 
hyener, pytonslanger som kryper i trær, og alle mulige byttedyr: 
kudu, impala, gaseller osv. 
 
Retur til Highview Hotel  for å slappe av etter safarien. Hvis 
man ønsker det, kan man dra med guiden på besøk til et 
barnehjem som ligger i nærheten. 

http://www.afrikasafari.no/tanzania/hotels/high.html
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Dag 4: Via Ngorongoro Reservation Area til 
Serengeti Nasjonalpark 

Vi sjekker ut av hotellet og kjører igjennom Ngorongoros Bakkete 
høyslette, hvor de rødkledde masaiene bor i runde hytter, og 
kveget gresser mellom savannens sebraer, gnuer og sjiraffer.  
Lunsj ved Olduvai Gorge, hvor vi nyter den storslåtte utsikten 
over dalen og hører om funn av 3,7 millioner år gamle fotavtrykk 
fra våre ”forfedre”. 

Via Nabi Hil Gate kjører vi nordvest inn over Serengetis endeløse 
sletter, som har verdensrekord i antall dyr: 1,3 millioner gnuer, 
200.000 sebraer, 1000 elefanter, 500 fuglearter osv. 
 
Vi overnatter på Serengeti Wild Camp og nyter den storslåtte 
utsikten fra restauranten og de runde beboelseshyttene eller telt 
med sove- og baderom.  

 

Dag 5 og 6: Safari i Serengeti Nasjonalpark, 
inklusive ekstra dag på safari. 

Etter frokost begge dagene er det heldagssafari i Serengeti på 
”jakt” etter The Big Five: løver, leoparder, elefanter, nesehorn og 
bøfler. Utenfor tørkeperioden er det i tillegg til disse dyrene også 
mange gnuer, Thompsons gaseller, bøfler, topi-antiloper, Grants 
gaseller, elsdyrantiloper, vortesvin, ørner, struts med flere. Vi 
skal også se og lukte flodhester som ruller seg i såkalte hippo-
basseng - noen steder kan man se opptil 50 flodhester på en 
gang.  
 
Retur til Serengeti Wild Camp, som er bygget på og omkring 
koptjer - 65 millioner år gamle steinsettinger, og i seg selv en 
fantastisk opplevelse. 

Hvis dere har lyst, kan det arrangeres en gåtur omkring kopjene, 
litt "vilt" å gå rundt i naturen velvitende om at her er det ville 
dyr. Det er selvfølgelig vakter med på slike turer. 

 

 

Dag 7: Via Serengeti til masai-landsby i 
Ngorongoro 

Vi sjekker ut fra Ikoma og kjører på safari i Serengeti på vei mot 
nye mål. Den medbrakte lunsjen spiser vi underveis på turen til 
Ngorongoro Conservation Area , hvor vi besøker rødkledde 
masaier i en landsby med ca 20 hytter ute på sletten. De danser 
for oss, og vi får en titt inn i deres primitive hytter. Vi kan 
fotografere, og de vil gjerne selge egenprodusert håndarbeid.  

Det er ingen kjøpetvang, men husk å ”prute” på prisen. 

http://www.afrikasafari.no/tanzania/hotels/ikoma.html
http://www.afrikasafari.no/tanzania/hotels/ikoma.html


 

 

 
Retur til Highview Hotel, hvor vi blir mottatt av ”våre egne” 
smilende, vennlige og hjelpsomme masaier. 

 

Dag 8: Ngorongoro Crater 
Vi kjører en times tid gjennom frodig regnskog ned langs 
innsiden av krateret, innen vi er ute på den 260 km2 store 
kraterbunnen – et permanent paradis for 30.000 dyr med 
rennende vann året rundt. 

600 meter over oss tårner kraterkanten hele veien rundt. På 
bunnen er vi høyt oppe, for kraterkanten ligger 2200 meter over 
havets overflate. Vi opplever gressletter, sumper, 
ferskvannsinnsjøer, små elver, gamle akasieskoger og en 
saltvannsinnsjø, hvor pelikanene provianterer. Er vi heldige, får 
vi se sorte nesehorn, som er nesten utryddet i Afrika, på grunn 
av krypskytteri. I dag beskyttes dyrene av bevæpnede vakter.  
Lunsj på kraterbunnen. 
 
På vei tilbake til Highview Hotel besøker vi et stort 
suvenirmarked (treskjærerarbeid, malerier og tekstiler). 

 

Dag 9: Lake Manyara Nasjonalpark 

Vi sjekker tidlig ut fra hotellet og besøker en av Tanzanias minste 
nasjonalparker på 330 km2, hvor innsjøen utgjør 200 km2. 
Området mellom innsjøen og de 600 meter høye Rift 
Valleyskråningene i vest byr på åpne gressletter, en 
jungellignende skog og sump. Et eldorado for 380 fuglearter, og 
ikke minst store elefant- og bavian flokker. 
 
Etter lunsj kjører vi til flyplassen. Her setter vi kursen mot 
Zanzibar, etter noen dager med herlige safariopplevelser. 
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Zanzibar – 08. – 13. juli 

På flyplassen i Zanzibar hentes dere og kjøres til hotellet. 

Kontaktinformasjon på vår lokale operatør er flg.: 

Zenith Tours 24hrs  

Mobile Office: +255 774413084  

På Zanzibar innkvarteres dere på Sultan Sands/Bluebay Beach Resort & Spa. De to fantastiske 
hotellene er eid av samme eier og ligger like ved siden av hverandre. Gjestene bruker samme 
fasiliteter om de bor i den ene eller andre bygningen. 
 

        
 
På Zanzibar er det mulighet for å kjøpe mange spennende turer.  

Turene kan ses på Afrikasafari.no: 

Opplev Stone Town http://www.afrikasafari.no/zanzibar/turer/historisk-stone-town-tur.htm  
Smak på øyas krydder http://www.afrikasafari.no/zanzibar/turer/krydderi-tur.htm  
Regnskog og røde aper http://www.afrikasafari.no/zanzibar/turer/regnskov.htm  
Heldags seiltur http://www.afrikasafari.no/zanzibar/turer/baadtur.htm  
Se de små landsbyene http://www.afrikasafari.no/zanzibar/turer/village-tur.htm  
Opplev Prison Island http://www.afrikasafari.no/zanzibar/turer/skilpadder.htm  
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