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MOSHI | SPRINGLANDS HOTEL

Ankomst till Kilimanjaros flygplats. Efter att du kommit genom
tullen, håll utsikt efter din chaufför. Hen kommer att vänta på
dig och hålla en skylt med ditt namn. Din chaufför kommer köra
dig till Moshi.

Övernattning på Springlands Hotel (med frukost) eller
motsvarande hotell

LAKE MANYARA | HIGHVIEW HOTEL

Kör till Manyarasjöns Nationalpark på morgonen. Manayarasjön
ligger framför det östafrikanska gravsänkesystemets branta
sluttningar; du hittar Manyarasjön med sin ständigt gröna
grundvattenskog och en mängd ekosystem, vilket inkluderar
acaciaskog, gräsfyllda fält, ett träskigt delta och så klart – den
vidsträckta sjön. Den naturliga variationen attraherar en stor
variation av däggdjur, fåglar och vilda djur. Manyara är också
hem till de sällsynta trädklättrande lejonen. Parken erbjuder
utmärkt safari med bufflar, impalor, giraffer, buskbockar,
vattenbockar, noshörningar och många elefanter som vandrar
längs sjön. Håll också utkik efter blåa apor, silkesapor och de
aktiva anubisbabianerna.

Övernattning på Highview Hotel (med lunch, middag &
frukost) eller motsvarande hotell

SERENGETI | SERENGETI SAFARI LODGE

Åk ut efter frukost för att köra till Serengetis nationalpark. Ordet
”Serengeti” kommer från Maasaispråket och betyder ”fält utan
slut”. På väg till Serengeti kan du välja att besöka en Maasaiby,
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ett perfekt ställe att utforska Maasaikulturen och tom. medverka
i deras kulturella aktiviteter. Eller besök Olduvai Gorge, känt som
mänsklighetens vagga; muséet är ett förkroppsligande av den
långa resan som mänskligheten har gjort från sina ödmjuka
rötter i Östafrika till dess nuvarande tillstånd som den
dominerande varelsen på jorden. Njut av en bilsafari på väg till
lägret.

Övernattning på Serengeti Safari Lodge (med lunch, middag
& frukost) eller motsvarande hotell

SERENGETI | SERENGETI SAFARI LODGE

Slappna av en hel dag i Serengeti – en plats utan jämförelse vad
gäller dess skönhet och plats för den stora gnumigrationen. De
enorma hjordarna av slättdjur såsom gnuer, zebror och
antiloper dominerar parken, medan de närvarande rovdjuren
såsom lejon och hyenor hittas längs de många kopjes
(stensamlingar) som är spridda kring slätterna. Landskapet
varierar från öppna gräsfält i söder, savann med spridda
akaciaträd i mitten, kulligt, trädtäckt gräsland i norr till
vidsträckta skogar och svarta lerslätter västeröver.

Övernattning på Serengeti Safari Lodge (med lunch, middag
& frukost) eller motsvarande hotell

NGORONGORO | HIGHVIEW HOTEL

Njut av en morgonsafari på väg till Ngorongorokratern. Åk ned i
Ngorongorokratern för bilsafari och för att utforska. Kratern är
600 m djup, 16 km i diameter och 265 kvadratkilometer i areal.
Njut av de spektakulära vyerna och av djurlivet, i vad som har
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beskrivits som det åttonde världsundret. Många av Tanzanias
sista bevarade svarta noshörningar kan ses beta på det öppna
gräsmarkerna i kratergolvet, omgivna av några av de 20 000
stora djur som lever i kratern, vilket inkluderar lejon, geparder,
antiloper, zebror och gaseller. Flamingos, bland andra fågelarter,
kan ofta ses beta vid Makat Soda Lake. Eftermiddagskörtur till
din stuga för övernattning.

Övernattning på Highview Hotel (med lunch, middag &
frukost) eller motsvarande hotell

TARANGIRE | SPRINGLANDS HOTEL

Kör upp till Tarangires nationalpark på morgonen. Tarangire
korsas av Tarangirefloden, som aldrig helt torkar. Det är den
enda vattenkällan under torrsäsongen och drar således
hundratals djur till parken, vilket så klart innebär spektakulär
safari. Landskapet är varierat, med grästäckt savannslätt, träsk,
kullar och spektakulära baobab-träd. Njut av en heldag i parken
med safari.

Övernattning på Springlands Hotel (med frukost) eller
motsvarande hotell

KILIMANJARO AIRPORT | AVFÄRD

Slappna av på morgonen och smält intrycken innan du avreser
till Kilimanjaroflygplatsen för din hemresa.
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Inkluderat i priset:
● Helpension (frukost, lunch &

middag) boende när du är på
safari

● Boende med frukost i Moshi
● Bushlunch på Serengeti
● Transporter till och från

flygplatsen
● All bilsafari i en specialbyggd 4 X

4 Safari Land Cruiser med
utsiktstak

● Alla park-, och inträdesavgifter
● Transport med fyrhjulsdrivna

fordon med utsiktstak
● Professionell Engelskspråkig

chaufför/guide under safarin
● Vatten på flaska i safarifordonen
● Ngorongorokrater bilavgifter
● Skatter och avgifter
● Dygnet runt stöd under safarin

från vårt kontor i Moshi

Exkluderat från priset:
● Inrikes eller internationella flyg
● Luftballongsutflykt i Tanzania
● Inresevisum till Tanzania
● Rese-, och hälsoförsäkringar
● Dricks till guide, hotellpersonal

och bärare
● Måltider, drycker och allt övrigt

som inte beskrivs i
resebeskrivningen

● Övriga personliga tillhörigheter,
tvätt, telefonavgifter och porto

● Maasai bytur & Olduvai
Gorge-tur
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