
A Walk on the Wild Side, fotvandring i
Ngorongorokratern, 4 Dagars Äventyrsplan
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NGORONGORO CONSERVATION AREA | SAVANNA
BUSH CAMP – ALAYANI SPECIAL CAMPSITE

På denna safari kommer du att avgå från Savanna Bush Camp
med picknicklunchlådor runt kl 10:00 på morgonen till
Ngorongoro Conservation Area. Efter parkformaliteter vid
porten kommer du sedan in i Ngorongoro Conservation Area. Ni
kommer att stannar vid utsiktsplatsen, får en introduktion till
hur kratern bildades och sedan kör runt kraterkanten. Nära
Ngorongoro Descent Road möter du ditt Maasaiteam med sina
åsnor. Efter att ha föberett åsnorna börjar du din promenad
tillsammans med en beväpnad ranger. Du kommer att gå i cirka
3 timmar och anländer till Alayani Special Campsite för en
underbar middag och övernattning.

Övernattning på Alayani Special Campsite (Helpension) eller
liknande boende

NGORONGORO CONSERVATION AREA | ALAYANI
SPECIAL CAMPSITE – MAKESENI SPECIAL
CAMPSITE

Efter frukost börjar du din promenad till Makeseni Special
Campsite. Denna del av vandringen tar ca. 6 timmar. Din kock
och din besättning kommer att gå snabbare än du, så när du
kommer till lägret kommer det redan att vara uppställt. Den här
vandringsdagen kan du ha nära möten med elefanter och
bufflar på denna sträcka av promenaden. Middag och
övernattning Makeseni Special Campsite.

Övernattning på Makeseni Special Campsite (Helpension)
eller liknande boende
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NGORONGORO CONSERVATION AREA | MAKESENI
SPECIAL CAMPSITE – IRKEEPUS VILLAGE SPECIAL
CAMPSITE

Efter frukost börjar du din promenad till Irkeepus Village. Denna
del av vandringen tar cirka 7-8 timmar. Medan du går får du se
elefanter zebror, gnuer och andra vilda djur. Du kommer till ditt
läger sent på eftermiddagen. Lägret kommer att sättas upp
innan din ankomst. Middag och övernattning på Irkeepus Village
Special Campsite. Du kommer också att träffa din förarguide
som kommer att ha anlänt till lägret. Middag och övernattning
på Irkeepus Village Special Campsite.

Övernattning på Irkeepus Village Special Campsite
(Helpension) eller liknande boende

NGORONGORO CONSERVATION AREA | IRKEEPUS
VILLAGE SPECIAL CAMPSITE – AVFÄRD

Denna dag av safarin, efter frukost, är det dags för din avfärd
från Irkeepus Village Special Campsite med packade
picknicklunchlådor. Antigen kan du fortsätta tillbaka till Moshi
eller Arusha eller så kan du fortsätta med en annan
safari-resplan.
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Inkluderat i priset:
● Alla överföringar, enligt

programmet
● Safari-kostnad inkluderar 18 %

moms (statlig moms)
● Engelsktalande safariguide
● Inträdesavgifter till alla

nationalparker
● Koncessionsavgift
● Bed Night Levy
● Kraterserviceavgift
● Scoutavgifter
● Övernattning på alla

hotell/campingar enligt
programmet

● Helpension under safari
● Safari börjar med lunchlådor och

avslutas med lunchlådor sista
dagen av safarin

● När specialerbjudande delas ut
(middag och frukost ingår)

● Utcheckningstid från valfri lodge
är kl. 10.00

● 1,5 liter mineralvatten per
person och dag på safari, te och
kaffe

● Förare/guide och bil (Land rover
/ Land cruiser/ Nissan Patrols)
för Safaris utan km gräns

● Flygande Drs Service
● Ansiktsmasker
● Handdesinfektionsmedel i ett

safarifordon

Exkluderat från priset:
● Internationella flyg
● Visumavgifter
● Drycker (om det inte nämns

ovan)
● Tips (rekommenderas)
● Personliga utgifter (som

souvenirer)
● Utflykter och resor som inte

ingår i detta program (t.ex.
Serengeti Balloon Safari)
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