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ARUSHA | GRAN MELIA HOTEL

Anländer till Kilimanjaro flygplats, kör till Arusha och stanna på
Gran Melia Hotel för middag och en övernattning.

Övernattning på Gran Melia Hotel (med middag) eller
liknande boende

TARANGIRE NATIONAL PARK | TARANGIRE SOPA
LODGE

Efter frukost kör från Gran Melia Hotel till Tarangire National
Park, vilket tar cirka två timmar. Denna park är spektakulär
under torrperioden när många migrerande vilda arter
återvänder till Tarangireflodens permanenta vatten. Enorma
hjordar av gnuer, zebror, elefanter, elander och Oryx samlas för
att stanna i Tarangire tills regnet börjar, då de vandrar igen till
bra betesområden. På sen eftermiddag, kör till Tarangire Sopa
Lodge för övernattning och frukost.

Övernattning på Tarangire Sopa Lodge (helpension) eller
liknande boende.

OLDUVAI GORGE – SERENGETI | OLE SERAI
LUXURY LODGE

Kör till den spektakulära Serengeti National Park via Olduvai
Gorge, som tar 3 till 4 timmar. Olduvai Gorge är en arkeologisk
plats belägen i den östra Serengeti-slätten, där tidiga mänskliga
fossil först upptäcktes. Den har ett fantastiskt landskap som är
resultatet av samma tektoniska krafter som skapade Great Rift
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https://www.melia.com/en/hotels/tanzania/arusha
https://www.sopalodges.com/tarangire-sopa-lodge/the-lodge


Valley för miljoner år sedan. Sen på kvällen kör du till din lodge
för övernattning.

Övernattning på Ole Serai Luxury Lodge (helpension) eller
liknande boende.

SERENGETI | OLE SERAI LUXURY LODGE

Efter frukost kan du ge dig ut i Serengetis vildmark och utforska
dess vilda hörn för en hel dag av djuråskådning i parken. Med en
picknicklunch bredvid dig kan du ta din tid i lugn och ro att
uppleva detta världsarv, där jordens största koncentration av
djur fortfarande strövar fritt! På sen kväll, gå till din lodge för
vila, ät middag och övernattning.

Övernattning på Ole Serai Luxury Lodge (helpension) eller
liknande boende.

NGORONGORO | NGORONGORO SERENA LODGE

Efter frukost, kör till Ngorongoro Crater för en game drive inuti
kratern. Detta är den bästa platsen i Tanzania för att se svarta
noshörningar och lejonen som till exempel de magnifika
svartbemannade hanarna. Det finns massor av färgglada
flamingor och en mängd olika vattenfåglar. Andra djur som du
kan se inkluderar leopard, gepard, hyena, andra medlemmar av
antilopfamiljen och små däggdjur. På sen eftermiddag kör vi till
din lodge för middag och övernattning.

Övernattning på Ngorongoro Serena Lodge (helpension)
eller liknande boende.
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https://www.wellworthcollection.co.tz/Ole-Serai-Luxury-Camp-Moru-Kopjes
https://www.wellworthcollection.co.tz/Ole-Serai-Luxury-Camp-Moru-Kopjes
https://www.serenahotels.com/ngorongoro


LAKE MANYARA NATIONAL PARK – ARUSHA |
GRAN MELIA HOTEL

Kör till Lake Manyara National Park. Efter att ha ätit en
picknicklunch i Manyara börjar du en game drive sent på
eftermiddagen, vilket är den bästa tiden att se djuren i denna
park. När du närmar dig parken från öster skymtar Rift
Valley-branten vid horisonten och bildar en imponerande
bakgrund till sjön. I grundvattenskogens höga träd hoppar apor
från gren till gren och elefanter står i skuggan på branten. Andra
djur som ofta ses är zebror, impalor, apor, giraffer, bufflar,
flodhästar och andra. Senare på dagen, kör tillbaka till hotellet i
Arusha för en övernattning.

Övernattning på Gran Melia Hotel (Helpension) eller
liknande boende

KILIMANJARO AIRPORT | AVFÄRD

Slappna av på morgonen och smält intrycken innan du avreser
till Kilimanjaroflygplatsen för din hemresa.
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https://www.melia.com/en/hotels/tanzania/arusha


Inkluderat i priset:

● Transport med behörig
förare/guide i 4×4 fordon med
utsiktstak

● Helpension (frukost, lunch och
middag) på safari

● Transfer till och från flygplatsen
● National Park avgifter
● Aktuella statliga skatter och

avgifter
● Bushlunch i Serengeti
● Vatten på flaska i Safarifordon
● 24-timmars support under

safarin från vårt kontor i Moshi

Exkluderat från priset:

● Tips för din förarguide under
safari

● Alkoholhaltiga och alkoholfria
drycker under safari

● Inresevisum till Tanzania
● Rese- och sjukförsäkring
● Ballongutflykt
● Masaai bytur & Olduvai Gorge

Tour
● Måltider, drycker och utflykter

som inte beskrivs i resplanen
● Inrikes eller internationella flyg
● Alla andra föremål av personlig

karaktär, tvätt, telefon och porto
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