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MOSHI | SPRINGLANDS HOTEL

Anländer till Kilimanjaro flygplats (Dags att meddelas), kör till
Moshi och stanna på Springlands Hotel för middag och
övernattning.

Övernattning på Springlands Hotel (med middag) eller
liknande boende

TARANGIRE NATIONAL PARK | HIGHVIEW HOTEL

Efter frukost, kör till Tarangire National Park. Tarangire är en
mångsidig och pittoresk park för vilda djur. Game drives i
Tarangire har utmärkta landskapsvyer över vackra flodskogar,
akaciaskogar, gamla afrikanska baobabträd och ändlösa
böljande kullar. Djur du kommer att se inkluderar elefant,
mangust, giraff, bushbuck, rock hyrax, hartebeest, dik-dik,
impala, vattenbock, vårtsvin och vassbock. Primaterna
inkluderar olivbabianer, vervetapor och bushbabies. Andra
migrerande men mycket vanliga djur inkluderar bufflar, gnuer
och zebror. Med lite tur kan du stöta på några sällsynta
antiloparter som den mindre kudu, eland, fransörad Oryx och en
afrikansk vild jakthund. Köttätare inkluderar lejon, leoparder,
hyenor och schakaler. Tarangire är också en fristad för
fågelentusiaster som kan förvänta sig att se dussintals arter
även under torrperioden. Övernattning på Highview Hotel.

Övernattning på Highview Hotel (helpension) eller liknande
boende.
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NGORONGORO CRATER | NGORONGORO SAFARI
LODGE

Efter frukost, kör till Ngorongoro Crater för en game drive inuti
kratern. Detta är det bästa stället i Tanzania för att se svarta
noshörningar och lejonens stoltheter, inklusive de magnifika
svartbemannade hanarna. Det finns massor av färgglada
flamingor och en mängd olika vattenfåglar. Andra fantastiska
djur du kan se inkluderar leopard, gepard, hyena, andra
medlemmar av antilopfamiljen och små däggdjur. På sen
eftermiddag, kör till Ngorongoro Safari Lodge eller liknande för
en härlig middag och övernattning.

Övernattning på Ngorongoro Safari Lodge (helpension) eller
liknande boende.

SERENGETI | IKOMA WILD CAMP

Efter frukost, kör till Serengeti National Park via Ndutu-området.
Ordet "Serengeti" kommer från massajspråket, som betyder
"ändlös slätt". På väg till Serengeti kan du besöka en Masaai
Village, en perfekt plats för att utforska massajkulturen och till
och med delta i några aktiviteter. De flesta gnuvandringar kan
normalt hittas på kortgrässlätterna över natten vid Ikoma Wild
Camp från december till april.

Övernattning på Ikoma Wild Camp (helpension) eller
liknande boende.

Äventyrsplan | worldadventuretours.se | Sida 3 av 5



SERENGETI | SERENGETI SAFARI LODGE

Efter frukost kan du njuta av en walking safari och brunch som
serveras på din lodge. Gå sedan in i Serengetis vildmarkshörn
för en eftermiddagssafari i parken. Njut av att utforska detta
världsarv, där jordens största koncentration av djur fortfarande
strövar fritt! På sen kväll, gå till Serengeti Safari Lodge för vila,
middag och övernattning.

Övernattning på Serengeti Safari Lodge (helpension) eller
liknande boende.

SERENGETI | ZANZIBAR FLYGPLATS ELLER
KILIMANJARO FLYGPLATS

Efter frukost, njut av en tidig morgon game drive runt Serengetis
vildmark innan du kör till Seronera Airstrip för att ta ett flyg till
Zanzibar eller Kilimanjaro flygplats.

Inkluderat i priset:

● Transport med behörig
förare/guide i 4x4-fordon med
utsiktstak

● Helpension (frukost, lunch och
middag) på safari

● Transfer till och från flygplatsen

Exkluderat från priset:

● Dricks för din förarguide under
safari

● Alkoholhaltiga och alkoholfria
drycker under din safari

● Inresevisum till Tanzania
● Rese- och sjukförsäkring
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● National Park avgifter
● Parkprovisionsavgifter
● Aktuella statliga skatter och

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

safarin från vårt kontor i Moshi

● Ballongutflykt
● Masaai bytur och Olduvai Gorge

Tour
● Måltider, drycker och utflykter

som inte beskrivs i resplanen
● Internationella flyg – kontakta

oss för att organisera dina
internationella flyg

● Inrikesflyg - vänligen kontakta
oss för att organisera ditt
inrikesflyg från Serengeti Airstrip
till Kilimanjaro Airport eller
Zanzibar Airport

● Alla andra föremål av personlig
karaktär, tvätt, telefon och porto
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