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På denne safarirejse vil I opleve et overflødighedshorn af
attraktioner i den absolutte verdensklasse med unikt dyreliv ved
Lake Manyara, Ngorongoro-kraterets massive mængder af vilde
dyr og Serengetis endeløse græssletter, der giver mulighed for at
opleve "The Big Five".
Safarien foregår med privat guide/chauffør og egen bil, så I får
oplevelserne for jer selv. Vi har desuden fundet de bedste lodges
til jer og sørget for, at det bliver en safari i verdensklasse.
Rejsen afsluttes med seks nætter på Zanzibar, hvor I kan slappe
af på de hvide sandstrande, udforske den historiske by Stone
Town eller besøge Jozani Chwaka Bay National Park, hvor I kan
være heldige at spotte sjældne aber. Eller I kan bare dase ved
det indbydende Indiske Ocean.

Se det unikke dyreliv ved Lake Manyara

Kør ned i det UNESCO-fredede Ngorongoro-kraters
frodige økosystem

Oplev Serengetis endeløse sletter

Mulighed for at se "The Big Five"

Privat safari med egen bil og guide

Ren afslappende badeferie på Zanzibar

Bo på gode lodges og lækkert strandresort



Dagsprogram
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Dag 1: Danmark -
Kilimanjaro - Arusha
I flyver fra Danmark og turen går nu til Kilimanjaro
lufthavnen i Tanzania med mellemlanding undervejs.
Først på aftenen lander I i Tanzania. Ved ankomst til
Tanzania vil I, efter at have modtaget jeres baggage og
klaret indrejseformaliteterne, blive mødt af BENNS'
repræsentant i Tanzania.

I bliver nu kørt til den hyggelige Planet Lodge som er
beliggende i udkanten af Arusha, og hvorfra
safarioplevelserne starter næste morgen. I bliver oplyst,
hvornår I næste morgen skal være klar.

Turen fra Kilimanjaro lufthavnen til Planet Lodge tager
ca. 45 minutter.

Overnatning: Planet Lodge

Dag 2: Arusha - Lake
Manyara - Karatu
Efter en dejlig morgenmad kører I direkte på safari i Lake
Manyara National Park, hvor I har god tid til at nyde
parken, og ikke stresse igennem parken, som alt for
mange gør. Turen fra Planet Lodge til Lake Manyara
tager ca. 2 timer.

Ved ankomst til Lake Manyara køres gennem den frodige
skov, hvor mange dyr gerne holder til, ikke mindst
elefanter og giraffer ses jævnligt under kørslen, der fører
jer til den åbne græssavanne, hvor antiloper, gazeller,
zebraer, løver, elefanter samt bøfler ofte ses.

Ved søen er der et imponerende fugleliv samt mængder
af flodheste, der er det store trækplaster og som ofte
opleves på ganske få meters afstand. I har medbragt
frokosten, så I har mere tid til at køre rundt i parken.

I skal også opleve et par af de nyere ting, man kan opleve
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ved Lake Manyara. I skal opleve the hot springs (Maji
Moto) board walk som er beliggende i den sydligste del af
parken og hippo pool view point, som er beliggende ca. 8
kilometer fra gaten til parken.

Maji Moto
Boardwalken Maji Moto er hele 300 meter lang og er
løftet 1,5 meter op over jorden/vådområdet og giver jer
fantastiske muligheder for at tage billeder. Man passerer
flere hot springs, på omkring 76 grader, langs
boardwalken og deraf kommer navnet Maji Moto, som
betyder hot springs.

I vil også besøge "Hippo pool viewpoint", hvor der er stor
mulighed for at se flodheste.

Sidst på dagen går turen til jeres safarilodge, som ligger i
udkanten af Karatu.

Hvis I fortsat har lyst til aktiviteter kan I evt. nå en tur i
lodgens pool eller gå en tur i området.

Overnatning: Bougainvillea Safari Lodge (juni - marts)
eller Ngorongoro Farm House (april - maj)
Mulighed for opgradering til Ngorongoro Farm House i
juni - marts.
Måltider: Morgenmad, frokost & middag

Dag 3: Karatu -
Ngorongoro krateret -
Karatu
Efter en tidlig morgenmad går turen til selve krateret.
Karatu ligger blot 5 minutters kørsel fra selve gaten til
Ngorongoro, og ca. 30 minutter senere burde I være på
vej ned i selve krateret. I har igen medbragt frokosten,
som nydes i krateret.

Turen går mere end 600 meter nedad til bunden af
krateret med den store dyrekoncentration. I udforsker
skovområdet, som er beboet af aber og elefanter,
søområdet, hvor det ofte er muligt at se flamingoer samt
den åbne savanne, hvor løver jagter føde.

Sidst på eftermiddagen går turen tilbage til jeres lodge,
hvor middagen nydes. Få jer en god nats søvn inden I i
morgen får endnu flere safarioplevelser.

Overnatning: Bougainvillea Safari Lodge (juni - marts)
eller Ngorongoro Sopa Lodge (april - maj)
Mulighed for opgradering til Ngorongoro Sopa Lodge i
perioden juni - marts.
Måltider: Morgenmad, frokost & middag
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Se de fantastiske elefanter
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Dag 4: Karatu /
Ngorongoro - Serengeti
Efter en vel overstået morgenmad går turen mod
Serengeti. Turen til Serengeti National Park tager ca. 3-4
timer.

På vejen til Serengeti besøger I en Masai landsby, hvor I
oplever, hvordan de lokale bor og lever. Et stolt folk som
lever meget anderledes end det, vi kender til i vesten.

Der vil være mulighed for at tilkøbe et besøg ved Olduvai
Gorge.

Olduvai Gorge
Olduvai Gorge er en verdenskendt arkæologisk
seværdighed. Det er her, hvor de tidligste fund af rester
fra homo sapiens, er fundet, og alle med en interesse for
vores forfædre vil blive fascineret af dette sted. Her
kommer I også til at besøge Olduvai Gorge Museum.

Ved ankomst til Serengeti domineres landskabet af de
såkaldte "Kopjes", der er granitforhøjninger spredt ud
over landskabet. Landskabet skifter karakter med
tættere bevoksning.

I er i hjertet af Afrikas safariområder, og der vil jævnligt
være grund til et stop for at nyde synet af savannens
mange dyr. Målet er Thorn Tree Camp, hvor I har 3
nætter med masser af safari.

Campen er beliggende i den centrale del af Serengeti i
Seronera-dalen. Det er området, hvor der hele året er
godt med dyr på grund af, at der normalt altid findes
vand i området. Seronera-området er kendt for området,
hvor der ofte spottes løver, leoparder og store flokke af
elefanter. Der er udsigt fra campen til Serengettis sletter,
så den kan I nyde efter dagens safarioplevelser.

I perioden april - maj overnattes på Serengeti Sopa
Lodge, som er beliggende mere sydligt i parken. Der vil i
alle andre perioder være mulighed mod tillæg for at
overnatte på Serengeti Sopa Lodge. I er fremme til
frokost i campen eller på lodgen.

Om eftermiddagen er der igen indlagt game drive i
Serengeti. Middag og overnatning i campen eller på
lodgen.

Overnatning: Thorn Tree Camp (juni - marts) eller
Serengeti Sopa Lodge (april - maj)
Mulighed for opgradering til Serengeti Sopa Lodge i
perioden juni - marts.
Måltider: Morgenmad, frokost & middag

Dag 5 - 6: Serengeti
I har begge dage til de store naturoplevelser på den flade
græssavanne. Uanset årstid kan I nemt finde masser af
dyr og komme godt rundt i de mest afvekslende dele af
imponerende Serengeti. Der er her mulighed for en helt
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Dyreliv ved vandhul
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unik oplevelse - ballonsafari. Dette er ikke inkluderet og
bør bestilles hjemmefra. En ballonsafari er for dem, der
vil have lidt ekstra på rejsen. Oplev at svæve over
savannen kun afbrudt af lyden af luftballonen, der får lidt
gas af og til. I kommer til at se savannen og dyrelivet fra
en helt anden vinkel. En oplevelse for livet, som I sent vil
glemme.

I kan vælge at have heldagssafari og dermed medbringe
frokosten. Det er også muligt at nyde frokosten i
campen/på lodgen og så have 3 game drives pr. dag.

I aftaler dagenes forløb med jeres private guide/chauffør.

Overnatning: Thorn Tree Camp (juni - marts) eller
Serengeti Sopa Lodge (april - maj)
Mulighed for opgradering til Serengeti Sopa Lodge i
perioden juni - marts.
Måltider: Morgenmad, frokost & middag

Dag 7: Serengeti - Zanzibar
Efter en tidlig morgenmad køres der til flypladsen ved
Seronera-dalen, hvorfra der flyves til Zanzibar ved
middagstid. I har game drive på vejen til flypladsen.

Flyveturen er ikke blot yderst komfortabel transport,
men en fantastisk oplevelse på rejsen. I klart vejr er der
ofte smuk udsigt til savannen, man netop har forladt
samt Ngorongoro-højlandet.

Ved ankomst til Zanzibar afsluttes en fantastisk
safarirejse og nye oplevelser venter på Zanzibar. I bliver
modtaget af BENNS' samarbejdspartnere på Zanzibar og
kørt til jeres ønskede hotel.

Overnatning: Langi Langi Beach Bungalows inkl.
morgenmad eller Ocean Paradise Resort inkl.
halvpension.
Måltider: Morgenmad & evt. middag

Der er mulighed for andre hoteller, hvis det ønskes. Det
kan også være, at I ønsker at bo nogle af dagene inde i
Stone Town. Kontakt os for mere information.

Dag 8 - 12: Badeferie og
oplevelser på Zanzibar
Tid til afslapning efter en masse fantastiske indtryk
under jeres safari. Langi Langi Beach Bungalows ligger i
den nordligste del af Zanzibar og her er strandene
fantastiske. Slap af ved poolen, eller nyd de skønne
strande og det lækre turkisfarvede vand. Her er der også
mulighed for at dykke ned under havoverfladen og se
nærmere på det farverige liv, eller I kan tage med på en
sejltur på det lækre vand.

Der er også forskellige muligheder for udflugter, mens I
bor på Langi Langi (eller et andet hotel).
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Sjælden rød colubusabe på Zanzibar
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I Stone Town kan I gå på opdagelse i de trange og
kringlede gader og se alt fra paladser og moskeer til
bittesmå butikker. Trods megen larm og travlhed i
bybilledet er Stone Town alligevel levende og med en
lokkende atmosfære.

I år 2000 blev Stone Town optaget på UNESCO
Verdensarvsliste som et ypperligt eksempel på en
swahilisk handelsby på Afrikas østkyst. I Stone Town er
det tydeligt at mærke den kulturelle indflydelse fra
Afrika, Indien og Europa, men især den arabiske
kulturarv ses også.

Historiske bygninger i Stone Town:

The House of Wonder, tidl. sultanpalads
The Palace Museum
Christ Church, anglikansk katedral
The Old Fort, fra 1600-tallet
St. Joseph romersk-katolsk katedral
Forodhani Gardens

Mange kender også Zanzibar, som "Spice Island", så det
er oplagt at tage med på en tur, hvor I skal se nærmere på
plantager med grønsager, krydderiet og eksotiske
frugter.

I kan f.eks. også tage til Jozani Forest, som ligger på den
sydlige del af øen. Her kan I være heldige at se den
sjældne røde Colobus-abe. Det er også i dette område I
finder Menai Bay Conservation Area, som er et beskyttet
område for havskildpadder.

I kan selvfølgelig også blot nyde den fantastiske strand
og poolen på hotellet og få slappet helt af.

Overnatning: Langi Langi Beach Bungalows inkl.
morgenmad eller Ocean Paradise Resort inkl.
halvpension.
Måltider: Morgenmad & evt. middag

Der er mulighed for andre hoteller, hvis det ønskes. Det
kan også være, at I ønsker at bo nogle af dagene inde i
Stone Town. Kontakt os for mere information.

Dag 13: Zanzibar -
Danmark
I bliver afhentet på hotellet og turen går nu til Zanzibar
lufthavn, hvor hjemrejsen påbegyndes. I vil have et eller
to skift på hjemrejsen afhængig af flyselskab.

Dag 14: Ankomst
Danmark
I lander i Danmark efter en rejse fyldt med en masse
oplevelser.
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Rejseperiode Januar - marts  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Langi Langi

Ved 2 voksne
36.998,00 DKK

Ved 4 voksne
30.998,00 DKK

Ved 6 voksne
28.998,00 DKK

Rejseperiode April - maj  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Langi Langi

Ved 2 voksne
35.598,00 DKK

Ved 4 voksne
29.698,00 DKK

Ved 6 voksne
27.698,00 DKK

Rejseperiode Juni  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Langi Langi

Ved 2 voksne
36.998,00 DKK

Ved 4 voksne
30.998,00 DKK

Ved 6 voksne
28.998,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Langi Langi

Ved 2 voksne
41.898,00 DKK

Ved 4 voksne
35.798,00 DKK

Ved 6 voksne
33.798,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Langi Langi

Ved 2 voksne
36.998,00 DKK

Ved 4 voksne
30.998,00 DKK

Ved 6 voksne
28.998,00 DKK

Rejseperiode November - 10. december  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Langi Langi

Ved 2 voksne
36.198,00 DKK

Ved 4 voksne
30.298,00 DKK

Ved 6 voksne
28.298,00 DKK

Rejseperiode Jul og nytår  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Langi Langi

Ved 2 voksne
Kontakt os

Ved 4 voksne
Kontakt os

Ved 6 voksne
Kontakt os

Rejseperiode Januar - marts  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Ocean Paradise Resort

Ved 2 voksne
40.698,00 DKK

Ved 4 voksne
32.798,00 DKK

Ved 6 voksne
30.198,00 DKK
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Rejseperiode April - maj  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Ocean Paradise Resort

Ved 2 voksne
37.398,00 DKK

Ved 4 voksne
30.598,00 DKK

Ved 6 voksne
28.298,00 DKK

Rejseperiode Juni  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Ocean Paradise Resort

Ved 2 voksne
40.698,00 DKK

Ved 4 voksne
32.798,00 DKK

Ved 6 voksne
30.198,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Ocean Paradise Resort

Ved 2 personer
46.298,00 DKK

Ved 4 personer
37.998,00 DKK

Ved 6 personer
35.298,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Ocean Paradise Resort

Ved 2 personer
40.698,00 DKK

Ved 4 personer
32.798,00 DKK

Ved 6 personer
30.198,00 DKK

Rejseperiode November - 10. december  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Ocean Paradise
Resort

Ved 2 personer
39.398,00 DKK

Ved 4 personer
31.898,00 DKK

Ved 6 personer
29.398,00 DKK

Rejseperiode Jul og nytår  - Fra-pris i kr. pr. person v. ophold på Ocean Paradise Resort

Ved 2 voksne
Kontakt os

Ved 4 voksne
Kontakt os

Ved 6 voksne
Kontakt os

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 18.900

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 18.600

Opgrader jeres safariindkvartering på rejsen

Ønsker I at gøre safarioplevelsen ekstra komfortabel kan I opgradere indkvarteringsstederne til Ngorongoro Farm
House, Ngorongoro Sopa Lodge & Serengeti Sopa Lodge

Tillægspris for opgradering på kr. 3.000 i perioden Januar - marts + Juli - oktober
Tillægspris for opgradering på kr. 1.500 i perioden November - 10. december

I perioden fra April - maj er denne opgradering gratis.

/afrika/tanzania/ngorongoro/ngorongoro-farm-house
/afrika/tanzania/ngorongoro/ngorongoro-farm-house
/afrika/tanzania/ngorongoro/ngorongoro-sopa-lodge
/afrika/tanzania/serengeti/serengeti-sopa-lodge


Hvad er inkluderet i prisen?

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Kilimanjaro // Zanzibar - Danmark
inkl. skatter og afgifter

1nat på Planet Lodge inden safarien inkl.
morgenmad

6dages safari med indkvartering som oplyst i
program

Besøg i Masai landsby

Privat guide/chauffør på safarien og 4WD
safarikøretøj

Helpension under hele safarien

Gebyr til Nationalparkerne

Al transport som nævnt i ovenstående program

Fly Serengeti (Seronera) - Zanzibar inkl. skatter og
afgifter

6nætter på Langi Langi Beach Bungalows med
morgenmad eller Ocean Paradise Resort med
halvpension

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Ballonsafari i Serengeti

Besøg ved Olduvai Gorge

Lokal turistskat på Zanzibar på USD 1 pr. person
pr. nat

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/safari/tanzanias-klassiske-hojdepunkter-og-badeferie-pa-zanzibar-18026?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/tanzanias-klassiske-hojdepunkter-og-badeferie-pa-zanzibar-18026%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

