TANZANIA SAFARI
13. – 19. FEB 2020

Serengeti – Ngorongoro – Lake Manyara

ZANZIBAR SOL & BAD
-

18. FEB - 23. FEB 2020

Hvite strender - snorkling - opplevelser

Det er ingen safariopplevelse i verden som kan sammenlignes med det
du opplever i Serengeti.
I dette østafrikanske landet lever ”The Big Five”: løven, leoparden, elefanten,
bøffelen og nesehornet – selv om sistnevnte er et sjeldent syn. ”The Big Five” er en
gammel jaktbetegnelse som omfattet de dyrene som var de vanskeligste og
farligste å nedlegge. I tillegg til ”The Big Five” kan du se gnuer, sebraer, giraffer,
geparder, flodhester, bøfler og mange andre fascinerende dyrearter. Serengeti har
dessuten et rikt og variert fugleliv med mer enn 500 fuglearter.
Serengeti: De uendelige slettene i Serengeti livnærer ca 3 millioner ville dyr. Intet
annet sted kan du se så store menger sebra, gnu, sjiraffer, gaseller og antiloper.
Mye mat for store rovdyr som løver, gepard og hyener. Også de er vanlige syn, og
er du heldig får du se dem under jaktutfoldelse. Parken og områdene rundt er et
økosystem på størrelse med Nederland. Gnuen og sebraen leder an i vandringen
mellom områdene, på jakt etter vann og mat. Serengeti nasjonalpark i Tanzania er
også kjent for ”The Great Migration”, der opptil 2 millioner dyr, blant annet gnuer,
sebraer og gaseller, hvert år vandrer fra Serengeti i Tanzania til Masai Mara i
Kenya på jakt etter beite og vann.
Februar-mars: Kalvingen skjer som regel i februar – mars, når dyrene befinner
seg helt sør i Serengeti. Dette er en fantastisk tid for å se alle gnuene samlet på ett
sted i store mengder, og se alle fødslene som skjer i løpet av bare noen uker.
Kalvene reiser seg og løper rundt med moren bare noen minutter etter at de er
født.

SOL OG BADEFERIE på
ZANZIBAR
Zanzibar kan by på noe for en
hver smak med sine hvite
sandstrender, spennende
natur over og under vann, og
med Stone Town, en av
UNESCOs World Heritage
Sites med en vakker blanding
av Afrikansk historie og kultur.
Her slapper du helt av. Bader i
krystallklart vann som holder
mellom 25 og 28 grader, året
rundt. Rusle langs kritthvite
strender, eller suge inn
duftene fra utallige krydder på
markedene. Zanzibar er selve
krydderøya. Vår anbefaling
når du er på Zanzibar er å ta
det helt med ro. Nyt og vær
nysgjerrig så blir oppholdet et
minne for livet. Her oser det
av mystikk og kultur. Zanzibar
er lik krydder. Alt vi har i poser
i skapet vokser grønt og frodig
på Zanzibar. Cashew-nøtter.
muskat, kanel, kardemomme,
sort pepper, chili, røde og
grønne bananer, avokado og
all verdens tropiske frukter.
Zanzibar består av to øyer,
Unguja og Pemba. Unguja er
hovedøya, 85 kilometer lang
og 38 kilometer bred. Det er
her byen Zanzibar ligger, og
det er også til Unguja de fleste
turistene kommer. Langs
kysten ligger korallrev og små
øyer med hvite strender. Den
mest kjente er Changuu
Island, mest kjent som Prison
Island - Fangeøya. Det går
ferge ut for dem som vil
besøke kolonien av havhskilpadder. Pemba er 65 km
lang og 23 km bred og ligger
nord for Unguja.
Middeltemperaturen vil ligge
på ca 27-30 med få antall
regndager.

Ngorongoro: Dette er verdens største krater, hvor den mer enn 500
meter høye kraterkanten former en perfekt sirkel. Det er det
nærmeste en kan komme opplevelse av Noas ark. De åpne slettene
på bunnen er det naturlige tilholdssted for ca. 25 000 dyr i et
representativt utvalg av Øst-Afrikas fauna. Også her holder store
flokker av gnu, sebra og gaseller til. Løve, hyene, elefant, flodhest,
bøffel og sjakal er også en del av dyrelivet. Flamingoer i tusentall
holder til i kratersjøen. Dette er også et av de få stedene hvor sjansen
fremdeles er stor for å se det utrydningstruede svarte neshornet.
Dag 1 TORSDAG 13. FEB

Mat på flyet, aftensmat

11.40 Avreise fra Oslo Gardermoen med Turkish Airlines via Istanbul. Vi kan tilby
også tilslutning fra Bergen, Trondheim og Stavanger.

Dag 2 FREDAG 14. FEB

Lake Manyara

Mat på flyet, L, M

05:50 ankommer vi Kilimanjaro Flyplass (JRO). PÅ flyplassen gjør vi oss klart for
dagen. Med lunsj pakker drar vi ut på vår første safariopplevelse rundt Lake
Manyara. Etter en spennende ”game drive” drar vi videre mot Serengeti. I natt
skal vi overnatte på Ngorongoro Wild Life Lodge

Dag 3 LØRDAG 15. FEB

Serengeti

F, L, M

Serengeti er en av de mest verdifulle naturopplevelsene du kan få her i verden. For
dyreentusiaster er dette Øst-Afrikas absolutt heteste sted.
Nasjonalparken/reservatet Serengeti ligger nord i Tanzania og danner sammen
med Masai Mara i Kenya, verdens største savanneområde. Her er det større
tetthet av dyr enn noe annet sted på jorden (bl.a. elefanter, bøffel, gnu, sebra,
geparder, løver, leoparder, hyener samt tallrike antilope-arter). De vidstrakte og
åpne savannene gir gode muligheter for å oppleve rovdyr jakte. Vi har hele dagen
til å oppleve naturen og dyrene i Serengeti. Vi skal overnatte midt i Serengeti i vår
spennende telt-leir i Serengeti – før vi har en ”game drive” i Serengeti og deretter
middag rundt bålet og overnatting i våre komfortable safaritelt. Middag og
overnatting i vår safari camp Kati Kati – 2 netter
Om natten kommer gnu, sebra, giraffer, antiloper, hyener veldig nært teltene og vi
kan nyte dette synet av glitrende øyne gjennom vårt transparent vindu. Du kan
høre hyeners latter, gnuers gryntende lyd og ikke så langt unna løvens brøl.

Dag SØNDAG 16. FEB

Serengeti

F, L, M

Dagen egner vi til en heldags game drive i Serengeti National Park (medbragt piknik
lunsj) deretter en ettermiddags game drive. Middag og overnatting i vår safari camp

Dag 5 MANDAG 17. FEB

Ngorongoro

F, L, M

Denne morgenen forlater vi Serengeti og har med oss lunsjpakker. På veien besøker
vi også Ndutu området. Etter lunsj kan dere om så ønskes besøke en masai by
(inngangsbillett inngår ikke og betales lokalt). Masaiene ønsker deg velkommen til landsbyen deres med sang og/eller dans for å velkomne deg inn i deres tradisjonelle
hjem som de forklarer deres livsstil til deg. Vi tar en game drive i bunnen av krateret
Ngorongoro. Dette er en sunken vulkan eller som det faglig heter, den best bevarte
vulkanske caldera. Utsikten allerede fra toppen av krateret er utrolig. Du ser hele
krater-bunnen som strekker seg over 260 km2 og kanten er 2,400m høy. Denne
sunkne kraterbunnen er hjem til et utrolig antall ville dyr og til de ”Big 5": Løven,
Leoparden, Buffalo, Nesehornet og Elefanten. Det svarte Nesehornet er vanskelig
å få syn på, men vær sikker på at om noen ser en så vil alle andre få vite hvor det
er. Her om noe sted har du gode sjanser for å se alle 5. Om kvelden skal vi til
Ngorongoro Farm House. Her har du mulighet til å bade.

INKLUDERER
* Fly tur/retur Tanzania
* Innlandsfly Arusha-Dar
Es Salaam / ArushaZanzibar
* alle måltider F, L, M
* Safari bil med 4-6 pers
* Safari i Lake Manyara,
Ngorongoro og
Serengeti
* opphold på luksustelt
midt i Serengetis
stepper eller lignende
* Safari guide sjåfører
* Reiseleder fra Norge
* alle inngangspenger
og gebyrer
* Flying Doctors
insurance (AMREF)
under safari delen
* sikkerhet fra
Reisegarantifondet

Dag 6 TIRSDAG 18. FEB

Hjemreise / ZANZIBAR

F, M

Etter en tidlig frokost kjører vi tilbake til Kilimanjaro flyplass for fly til Zanzibar med
innlands fly. De som ikke skal til Zanzibar flyr til Dar es Salaam fra Kilimanjaro og
overnatter på et Airport hotell. Vi anbefaler alle å oppleve vakre Zanzibar

Dag 7 ONSDAG 19. FEB

Dar Es Salaam – Hjem

Mat på fly

Innsjekking ca. kl.01:30. kl 04.00 fly Dar ES Salaam til Istanbul med ankomst i
Istanbul kl.11:30 med Turkish Airlines. Et opphold på 3t 20min på verdens største
flyplass. Kl.14:20 fra Istanbul til Oslo med ankomst på Oslo Gardermoen kl.16:20
___________________________________________________________________________________________

Dag 6 TIRSDAG 18. FEB

ZANZIBAR

F, M

Vi blir møtt på flyplassen etter landing kl 11.40 og reiser til vårt bungalow-hotell på
øya Zanzibar der vi nyter av øyas i særklasse vakreste strender. Vi får også ta del
av lokalbefolkningens liv i fisker byen Nungwi. Lunsj på egen hånd men lekker
velkomstmiddag om kvelden på hotellet ved stranden. Flame Tree Cottages

IKKE INKLUDERT

Dag 7 ONSDAG 19. FEB

* Drikkevarer
* visumsgebyr
* personlige utgifter
* Tips til guiden og
andre. Anbefalt €120
per person inkl.
obligatoriske tips til
guider €50 per guide
per dag.
* Flyskatter per 16.03.19
kr.2912
* Reise- og
avbestillings- forsikring

Dag 8 TORSDAG 20. FEB

Travel and Learn
er medlem av

Dag 11 SØNDAG 23. FEB

ZANZIBAR

F, M

Dagen er fri til å nyte stranden og slappe av.

ZANZIBAR

F, M

Vi kan reise på en snorkling utflukt med mulighet og svømme med delfiner. I vannet
rundt øya finnes store mengder flaske nese- og humpbackdelfiner. Det finnes også
mange andra vakre fisker og store havs skilpadder i vannet.

Dag 9 FREDAG 21. FEB

ZANZIBAR - Stonetown

F, M

Tidlig morgen tar vi oss til Stonetown hvor vi får en sightseeing til fots i denne
spesielle UNESCO verdensarv byen før vi sjekker inn på vårt sjarmerende hotell.

Dag 10 LØRDAG 22. FEB

ZANZIBAR - Stonetown

F, M

Vi har hele dagen til å hygge oss i Stonetown og foreta de siste innkjøp, hvile og
pakke for hjemreisen. Kl 17.30 tar vi det lokale flyet eller fergen til Dar es Salaam
og får en liten sightseeing i byen med en avskjedsmiddag. Etter dette kjører vi
direkte til flyplassen for innsjekking ca. kl 22.

Måltider på fly

Innsjekking ca. kl.01:30. kl 04.00 fly Dar ES Salaam til Istanbul med ankomst i
Istanbul kl.11:30 med Turkish Airlines. Et opphold på 3t 20min på verdens største
flyplass. Kl.14:20 fra Istanbul til Oslo med ankomst på Oslo Gardermoen kl.16:20

Ngorongoro Wildlife Lodge is dramatically perched on
the rim of this Africa’s Eden, affording unbelievable views
plunging down over the crater floor, 7,500 feet above the
sea level. The Lodge is elegantly built mainly from natural
stone and local wood and timber, harmoniously merging
with its natural surroundings, and it is provided with
panoramic windows that encompass superb views of the
crater’s great bowl. From its privileged position, all the
Lodge’s 75 rooms afford breathtaking uninterrupted
views, and the open – air terrace of the Rhino Lounge
Bar offers superb panoramic views of the whole crater.
Ngorongoro Wildlife Lodge invites you to an unforgettable
Safari Experience from its privileged location, unrivalled
by any other both for game viewing and scenery.
Ngorongoro is: 185 km from Arusha / 295 km from
Namanga – Kenyan border / 410 from Nairobi / 60 km
from Lake Manyara Hotel / 145 km from Seronera Wildlife
Lodge.

VISUM

PRIS FOR KUN SAFARI kr 29 995 per person i dobbeltrom

Vanlig turistvisum utstedes på ankomstflyplassen (Kilimanjaro)

Enkeltroms tillegg kr 3 995

Dette koster 50 US dollar
og det er fint om du har
dette kontant klart ved
landing. Et ekstra
passfoto kan også være
nødvendig å ha med.

LEGG TIL kr 12 475 for TOTALPAKKE Safari og Badeferie per person
i dobbeltrom

HELSE/VAKSINASJON
Alle som planlegger å reise
til Tanzania bør kontakte
sin fastlege eller
reisepoliklinikk i Norge i
god tid (minst 4 uker) før
avreise for råd og veiledning vedrørende nødvendige vaksinasjoner og
andre helseråd, inklusive
reiseapotek. Malaria
finnes i hele Tanzania, med
unntak av visse fjellområder. I Tanzania er det
derfor helt nødvendig å
følge de forholdsregler som
blir gitt av lege til
beskyttelse mot malaria.
Det er også viktig å ta
enkle forholdsregler som å
dekke til armer og ben om
kvelden, bruke myggmiddel og sove under
myggnett, i tillegg til medikasjon. Programmet må
gjennomføres konsekvent
og med disiplin.

Inkluderer flyreiser, transferer, reiseledelse og lokale sjåfør/guider, inngang
alle nasjonalparker samt måltider som angitt i programmet over.

Enkeltroms tillegg kr

(i tillegg til det første enkeltroms tillegget)

Som over men med 5 dager på Zanzibar med hotell med frokost. Velkomst
middag og Avskjedsmiddag samt lokaltransport til og fra Zanzibar.
Flyskatt på kr 2 912 kommer i tillegg til pris per person (16.03.19)

MEGET VIKTIG – er du interessert - meld fra snarest mulig
PÅMELDING INNEN 01. AUG 2019
BESTILLING OG BETALING: Etter 1. AUG 2019 forfaller et depositum på kr
1000 (ikke refunderbar) og et depositum på Kr. 9000. Resten betales ca. 3 mndr
før reise. Reisedokumentene sendes ca. 2 uker før avreise.
Avbestillingsregler: Depositum på Kr.1000 forfaller etter 1. AUG 2019 som ikke
er refunderbart. Avbestilles turen fra 150-121 dager før avreisedato, kreves et
gebyr på kr 3 500,-. Avbestilles turen fra 120-91 dager før, kreves et gebyr
tilsvarende innbetalt depositum. 90-61 dager før, vil det kreves 50 % av turprisen.
60-avreisedato eller ved manglende fremmøte på avreisedagen, vil 100 % av
turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom en mangler de nødvendige
reisedokumenter.

PÅMELDING: post@travelandlearn.no eller på tel: 47 89 60 60
Travel and Learn er medlem av

og
10.04.2019 s

