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Anki Adventures
Tanzania och Zanzibar gruppresa 7 november 2019
Flyg med KLM från Stockholm
KL1104 ARNAMS HK1
KL 571 AMSJRO HK1
PW 423 ARKZNZ HK1
PW 712 ZNZDAR HK1
KL 567 DARAMS HK1
KL1107 AMSARN HK1

2 0630 0840 73H E 0 S
1015 2040 772 E 0 M
1250 1400 ATR E 0
2105 2135 ATR E 0
2355 0710+1 772 E 0 M
0820 1025 73W E 0 S

7/11
Avresa på morgonen med KLM. Byte i Amsterdam och vidare med nonstopflyg till Kilimanjaro Airport i
norra Tanzania. KLM har den smidigaste resan till Kilimanjaro och bäst tidtabell. Vid ankomsten möts
ni av Andersons i Tanzania och får transfer till ert hotell. Boende på 4-stjärniga Mount Meru Hotel 1 natt
inkl. frukost. Ett modernt hotell där vi har specialpriser. http://www.mountmeruhotel.co.tz/

8/11 - Safari med egen guide och jeep 6 dagar / 5 nätter med helpension
Frukost på hotellet och sedan hämtas ni upp av era guider/chaufförer. Vi reser i egen jeep med högst 6
resenärer i varje jeep (Toyota Landcruiser).
Boendet under safarin är på mycket fina safarilodger som kan sägas vara bra 4-stjärnig standard. De har
också mycket bra läge ute i nationalparkerna, vilket är viktigt för en bra safari. Rummen har dusch/WC
och sedan lite större huvudbyggnad med restaurang där ni äter frukost och middag.
www.andersons.se
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Ni åker med er guide mot Lake Manyara med picknicklunch. Lake Manyara ligger ungefär 13 mil från
Arusha och är en intressant nationalpark med annan karaktär än den klassiska savannen som ni
kommer att möta mycket av senare på safarin. Tid spenderas i Lake Manyara med djurskådning samt
lunch i det fria. Bland specialiteterna i nationalparken märks de trädklättrande lejonen, men här finns
också giraffer, zebror och gnuer. Här finns även flodhästar vid Simba River och en mängd fåglar.

Under sen eftermiddag åker vi vidare mot hotellet som ligger uppe på en förkastningskant av Great Rift
Valley. Resten av dagen tillbringar vi med avkoppling och kan njuta av den hänförande utsikten över
nationalparken nedanför. Man kan även passa på att ta ett skönt bad i poolen. Middag serveras på
kvällen.
Boende: Lake Manyara Serena ****
Måltider som ingår: Frukost, lunch och middag.
Aktiviteter: ca 2 timmars transfer samt ca 4 timmars djurskådning.

9/11 - Serengeti
Efter frukost avresa mot Afrikas kanske bästa och mest omtalade djurområde, nationalparken Serengeti
som har klassisk savann och är en av de största nationalparkerna i hela Afrika. Detta är trots sin storlek
ett av de däggdjurtätaste områdena i Afrika. Här finns de enorma hjordarna av gräsätare som zebror och
gnuer men även gott om rovdjur som lejon och gepard. Mer konkret är Serengeti ett världsarvsområde
utsett av UNESCO och man brukar säga att inom ekosystemet som är Serengeti med omnejd finns
världens största och mest spektakulära koncentration av stora däggdjur. Här finns t.ex. uppskattningsvis
2000 lejon. Boende på fina Serengeti Serena Lodge som ligger centralt i nationalparken (viktigt) med
djurlivet precis utanför dörren.
Boende: Serengeti Serena ****
Måltider: Frukost, lunch och middag.
Aktiviteter: ca 4 timmars bilresa samt ca 3 timmars djurskådning Serengeti.

10/11 - Serengeti
Gamedrive på morgonen då djuren är som mest aktiva från ungefär klockan 0600. Sedan frukost
omkring 0900 och lite avkoppling mitt på dagen. Safari under eftermiddagen. Alternativt kan man även
välja att åka ut hela dagen.
Boende: Serengeti Serena ****
Måltider: Frukost, lunch och middag.
Aktiviteter: Heldag med djurskådning Serengeti.
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11/11 – Serengeti – extradag ute på safari
Ännu en heldag ute i Serengeti med fantastiska safariupplevelser. En extradag ute på safari jämfört med
resan 2018.
Boende: Serengeti Serena ****
Måltider: Frukost, lunch och middag.
Aktiviteter: Heldag med djurskådning Serengeti.
12/11 - Ngorongoro
Mycket tidig frukost och resa tillbaka mot Ngorongoro ca 2 timmar och sedan heldag nere i
Ngorongorokratern med picknicklunch. Ni ägnar hela dagen åt djurskådning. Ngorongorokratern är en
enorm krater som har ett eget ekosystem med djur nere i kratern som är drygt 2 mil bred. Den
omnämns ofta som världens åttonde underverk och är med UNESCO:s världsarvslista sedan 1979. Vi
kommer att få se otroligt mycket djur innan vi återvänder mot lodgen sen eftermiddag. Middag på
lodgen som ligger med fantastiskt utsikt över kraterkanten.
Boende: Ngorongoro Serena ****
Måltider: Frukost, lunch och middag.
Aktiviteter: Heldag med djurskådning i kratern.

13/11
Frukost och avresa tillbaka mot Arusha ca 3 timmar och ni körs till Arushas flygplats.
Flyg från Arusha till Zanzibar 1315 som tar drygt 1 timme. Vid ankomsten möts ni och får transfer till ert
hotell. Boende 5 nätter på ett av Zanzibars bästa hotell Breezes Beach Club & Spa. Här ingår
halvpension av mycket hög kvalitet med frukost och middag varje dag.
Breezes Beach Club & Spa ****/* Bor man 4-5 stjärnigt på Zanzibar så är det mycket hög standard på
hotellen och oftast ingår både frukost och middag. Ett hotell vi gärna rekommenderar är Breezes Beach
Club & Spa. Det är ett av de bättre hotellen på Zanzibar och ändå väl integrerat med lokalbefolkning där
man stödjer byarna omkring på vissa sätt och även utbildar människor som får arbeta på hotellet.
Vacker design och ett särskilt lugn. När ni bor här ingår både frukost och middag av mycket hög
kvalitet. http://www.breezes-zanzibar.com/
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18/11
Transfer till flygplatsen och hemresa på kvällen.

Priser/person just nu:
Flygalternativ KLM och hela resan baserat på att ni reser minst 4 personer tillsammans
Helpension på safarin och halvpension på Breezes
33850:- + flygskatter 4800:- (totalt SEK 38650:-/person)
Boende i dubbelrum

Priserna ovan inkluderar:
 Flyg med KLM t/r
 Alla transfers enligt ovan
 Mount Meru Hotel 1 natt inkl. frukost
 Safari med helpension enligt ovan 6 dagar och
transport i jeep!
 Engelsktalande privat chaufför/guide under safarin
 Egen privat jeep under safari
 Parkavgifter
 Flyg ut till Zanzibar
 Flying Doctor Service på safarin
 Hotell på Zanzibar 5 nätter enligt ovan
 Agent på plats och 24 timmars service med
journummer.

Priset inkluder inte t.ex:
 Drycker till måltiderna på safarin
 Pass, visum (USD50 för Tanzania), vaccinationer, reseförsäkring
 Personliga utgifter m.m.
 Dricks - safariguiden brukar som tradition få ca USD25-30/sällskap och dygn på safari som man
ger avslutningsdagen.

Safari i Tanzania är kanske den bästa i Afrika när den görs på rätt sätt och när ni reser med Andersons så
gör ni det med vårt kunnande och erfarenhet. Vi kan Tanzania med vårt kontor med svensk chef på
plats i Arusha och en stor och erfaren organisation på plats. Vi har även GPS i alla jeepar så vi alltid vet
var våra safarijeepar och resenärer är.
På den här safarin bor ni också på rätt platser i nationalparkerna som t.ex. i centrala Serengeti vilket är
viktigt för att använda tiden rätt på safarin och hela upplevelsen.
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Bokning:
Maila för och efternamn som de stavas i passet till anki@ankiadventures.se
Uppge även telefonnummer och hemadress.

Viktigt – boka i så god tid som möjligt för att vi ska kunna boka in er på bra pris på flygbiljetterna.

Vi bokar då in er och bekräftar resan mer formellt hem till er med program och mer information. Ni har
ett par veckor på er att göra en delbetalning på ca 10% av resans pris och slutbetalning görs sedan drygt 1
månad före avresan.

För frågor om resan och safari kontakta Ulf på Anderson’s African Adventures.

Mvh
Ulf
08-20 30 50
info@andersons.se
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