
Luksussafari i Tanzania og
badeferie på Zanzibar

Luksussafari i Tanzania og
badeferie på Zanzibar

33.798,-
Fra-pris pr. person i kr.

9 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk
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Tag med på et eventyr i Tanzania, hvor kun det bedste er godt
nok. I får en storslået safarioplevelse med mulighed for
vildtvandring i et af verdens mest berømte safariområder,
Serengeti National Park, kombineret med en lækker fire nætters
strandferie ved Zanzibars bedste strand. På hele rejsen er der
tale om indkvartering af sublim kvalitet.
I flyver rundt til rejsemålene, hvilket optimerer tiden og giver en
ekstra unik oplevelse ved at se især Serengeti og Ngorongoro
områderne fra luften.
En super god Afrikarejse for den kræsne, der gerne vil opleve
meget på kort tid og under de mest komfortable og autentiske
rammer.

Opleve Serengetis mange dyr inkl. vildtvandringen

Bo på det sublime og prisvindende Serengeti Pioneer
Camp

Spise under stjernerne i Serengeti National Park

Ingen spild af tid – I flyver fra Serengeti til Zanzibar

Førsteklasses indkvartering på strandferien på
Zanzibar

Udforsk Zanzibars fascinerende multikulturelle
kosmos



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark til Tanzania |
Ankomst til Kilimanjaro
om aftenen
Der er afgang fra Danmark mod Tanzania. Med et enkelt
flyskifte undervejs flyves der til Kilimanjaro lufthavnen i
Tanzania med ankomst senere i aften. Efter at
indrejseformaliteterne er overståede, og I har fået jeres
bagage, modtages I i ankomsthallen af en BENNS
repræsentant, der skal sørge for at køre jer til det skønne
indkvarteringssted for natten, Arusha Coffee Lodge.

Turen til lodgen varer ca. 1 times tid, og I er således
fremme i tide til at få en god nats søvn, og måske tid til at
nyde de eksklusive omgivelser på den dejlige lodge.

Arusha Coffee Lodge er smukt beliggende i udkanten af
Arusha, og herfra har I kun ca. 5 minutters kørsel til

Arusha lufthavn, hvorfra I skal flyve ind til Serengeti
National Park i morgen tidlig.

Arusha Coffee Lodge
Arusha Coffee Lodge ligger i udkanten af byen Arusha,
godt gemt inde i en af Tanzanias største kaffeplantager.
Et perfekt helle enten før eller efter en safari i Tanzania.

Lodgen består af 30 smukke plantagehuse, der er
designede med inspiration fra huse, der kan dateres
tilbage til omkring år 1900. Indretning, design, farver mv.
er inspireret af tilstedeværelsen blandt kaffeplanter

Lodgen tilstræber at skabe en meget hyggelig, hjemlig
stemning fra en svunden tid.

Lodgen har en lang række lækre faciliteter ud over de
meget komfortable huse, hvor I skal overnatte. Her er en
lækker á la carte restaurant, en intim café bistro og en
hyggelig lounge, alle med åbne ildsteder for at skabe
ekstra hyggelig atmosfære.

I indkvarteres i et 'Plantation Room', som rummer al den



Oplev Vildtvandringen i Serengeti
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komfort, som tænkes kan. Her er, som i fællesområderne,
et åbent ildsted, et en-suite badeværelse med brus og en
veranda med udsigt over kaffemarkerne.

Der serveres morgenmad fra 06.30 - 10.00, og der er
room service døgnet rundt. In-room menu ligger på
værelset.

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
Overnatning: Arusha Coffee Lodge

Dag 2: Arusha - Seronera i
Serengeti | Game Drive om
eftermiddagen
Der er meget tidlig morgenmad på lodgen, for I skal flyve
tidligt fra Arusha. I bor heldigvis tæt på lufthavnen, så I er
hurtigt der og checker hurtigt ind til det lille fly, der skal
flyve jer til Seronera og landingsbanen i hjertet af
Serengeti National Park.
OBS! Vær opmærksom på, at flyet er et mindre fly, og
derfor kan der kun medbringes begrænset bagage - max.
15 kg. pr. person.

Ved ankomsten til Seronera bydes I velkommen af en
repræsentant fra Serengeti Pioneer Camp. Han skal køre
jer til jeres camp, og allerede på vejen dertil får I de
allerførste indtryk af det storslåede savanneområde, og

det er slet ikke umuligt, at I spotter jeres første vilde dyr
allerede nu.

Ved ankomst til campen bliver I budt velkommen og
stateligt indkvarteret i de fornemme mobile safaritelte.
Nyd de smukke omgivelser og de udsøgte faciliteter i
camp'en, inden det er tid til at nyde frokosten. Om
eftermiddagen venter jeres første Game Drive på
savannen i Serengeti.

Serengeti National Park

Serengeti er uden tvivl et af de mest berømte
vildtreservater i verden og er dels helt enestående for sin
naturlige skønhed og sin videnskabelige værdi og dels for
for den største koncentration af dyr i hele Afrika.

Serengeti National Park blev etableret i 1952 og er
udover den massive mængde af dyr inklusive de berømte
Big Five (løve, leopard, elefant, næsehorn og bøffel)
centrum for verdens vel nok største og vildeste
dyreoplevelse. Vi taler om The Great Migration - den
store vildtvandring, hvor millioner af især gnuer og
zebraer, med rovdyr i hælene, hvert år i en evig cyklus
vandrer mellem Serengeti og det tilstødene reservat
Masai Mara i Kenya i deres søgen efter frisk græs og
livgivende vand.

Læs mere om Serengeti National Park her.

/afrika/tanzania/serengeti


Med fly fra Arusha til Seronera
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Den Store Vildtvandring

Hvert år drager næsten 2 millioner gnuer og 20.000
zebraer, antiloper mv. fra Tanzanias Serengeti-slette til
den sydlige del af Kenyas Masai Mara område og retur
igen i en tilbagevende cycklus. Dyrene er i en konstant
søgen efter frodigt, saftigt græs og livgivende vand. Den
forræderiske odyssé er 100% dikteret af vejret, og hvor
regnen end er, er gnuer ikke langt efter. Den episke rejse
fra nord til syd strækker sig over 3000 km. og er reelt set
endeløs. Dette enorme dyrespektakel er et ikonisk
safarimål for de fleste safarielskere, og de der bare vil
have ekstraordinært drama og dyreskue på deres
afrikanske eventyr.

Mange er af den opfattelse at den store vildtvandring
kun sker én gang om året, men vildtvandringen er en
helårsbegivenhed, hvor forskellige tidspunkter på året
tilbyder forskellige oplevelser. Herunder finder I en
oversigt over hvor dyrene befinder sig i den årlige cyklus:

Januar - Hvor skal man være og hvad kan man forvente
at opleve?
Dyreflokken vandrer fra Masai Mara til den sydlige del af
Serengeti via Lobo.

Februar - Hvor skal man være og hvad kan man
forvente at opleve?
I februar kælver både gnuer og zebraer og masser af kid

bliver født. Rent guf for rovdyrene, der altid ligger på lur.
Her er dyrene typisk i Ndutu området og som oftest
mellem Matiti Hill, Ndutu, Naabi Hill, Goll kopjes mod øst
og Olduvai Gorge.

Marts - Hvor skal man være og hvad kan man forvente
at opleve?
Dyrene er fortsat i Ndutu området.

April - Hvor skal man være og hvad kan man forvente at
opleve?
Det bedste sted, hvor man kan se vildtvandringen i
denne måned er i Simba kopjes området, Moru og Kusini.
Her er mange rovdyr, så dramatiske scener opstår let.

Maj - Hvor skal man være og hvad kan man forvente at
opleve?
Dyreflokken bevæger sig mod Lake Magadi lidt nord for
Moru og syd for Dakoma.

Juni - Hvor skal man være og hvad kan man forvente at
opleve?
Juni er perioden, hvor dyrene typisk skal over
Grumeti-floden, afhængig af vandstanden her. Der er
sjældent vand nok til at producere de dramatiske scener,
som man kender fra Mara-floden.

Juli - Hvor skal man være og hvad kan man forvente at
opleve?



Serengeti Pioneer Camp

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

Juli markerer tidspunktet, hvor dyrene begynder deres
færd gennem Mara-floden. Det begynder at blive meget
tørt i Serengeti, hvorfor dyrene søger mod friskere græs i
Masai Mara.

August - Hvor skal man være og hvad kan man forvente
at opleve?
August er den bedste måned af opleve de dramatiske
scener, når dyrene krydser Mara-floden.

September - Hvor skal man være og hvad kan man
forvente at opleve?
September er sidste chance for at opleve det episke syn
af gnuer, der krydser Mara-floden. De fleste gnuer har nu
krydset floden, og størstedelen af dyrene er nu i Masai
Mara.

Oktober - Hvor skal man være og hvad kan man
forvente at opleve?
Allerede i oktober begynder dyrene at søge tilbage mod
Serengeti gennem Loliondo i øst.

November - Hvor skal man være og hvad kan man
forvente at opleve?
I november er dyreflokkene tilbage i Serengeti, primært i
områderne ved Lobo, Mbuze Mawe og Seronera Valley,
hvor mængden af vand er rigelig.

December - Hvor skal man være og hvad kan man
forvente at opleve?
December er en meget regnfuld måned, og dyrene
bevæger sig hurtigt til den sydlige del af Serengeti mod
de flade græssletter.

Efter safarien gøres der stop for at nyde en sundowner
drink og nyde den første af Afrikas berømte, flammende
solnedgange. Man står med sin drink i hånden og føler sig
heldig over at få lov til at opleve det utrolige øjeblik.

Tilbage i campen venter en skøn middag, hvor
drikkevarer er inkluderede. (Dog ikke champagne,
skattekammervine og spiritus).

Serengeti Pioneer Camp
Serengeti Pioneer Camp ligger i den sydlige del af det
centrale Serengeti - i Moru Kopjes området. En helt ideel
beliggenhed for bl.a. at kunne opleve et af verdens
største dyreskuer, den store vildtvandring. Serengeti
Pioneer Camp er en forrygende oplevelse og er opbygget
efter de oprindelige mobile safari camps fra 1930'erne
med al den mystik og eventyraura fra den tid. Serengeti
Pioneer Camp indkapsler på alle måde den oprindelige
essens af den mobile afrikanske safari tilsat moderne
bekvemmelighed og luksus.

Læs mere om Serengeti Pioneer Camp her.

Aktiviteter inkluderet: Game Drive om eftermiddagen
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag

/afrika/tanzania/serengeti/serengeti-pioneer-camp


The Zuri Zanzibar - Garden Bungalow
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Overnatning: Serengeti Pioneer Camp.

Dag 3: Serengeti | Game
Drive om morgenen og om
eftermiddagen
Nyd morgenmaden på Campen. I dag har I Game Drive
både morgen og eftermiddag og således god tid til at få
Serengeti helt ind under huden. Jeres Game Drives
foregår i velindrettede 4-hjulstrækker, der tillader jer at
komme ganske tæt på dyrene og få rigtig godt udsyn, så I
kan få jeres foto i kassen.

Vil I gerne have lidt mere 'kriller i maven' tilbyder
campen også vandresafari, hvor I til fods, sammen med
bevæbnede rangers, går rundt i bushen for at spotte
dyrene. En helt anderledes nærværende oplevelse.

Aktiviteter inkluderet: Game Drive om morgenen og om
eftermiddagen. Også mulighed for vandresafari.
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Serengeti Pioneer Camp.

Dag 4: Serengeti -
Seronera - Zanzibar |
Game Drive om morgenen
I skal desværre allerede forlade Serengeti, men I skal lige
nå et morgen Game Drive og få spottet de sidste dyr.
Tilbage til morgenmaden og check-ud på Campen. Hen
på formiddagen forlader I Serengeti Pioneer Camp og
kører mod Seronera landingsbanen, hvor I landede for at
par dage siden. Her venter flyet, der skal flyve jer direkte
til Zanzibar til jeres afslappende luksusbadeferie. Det
kan I glæde jer til...

Fremme på Zanzibar får I hurtigt jeres bagage, og i
ankomsthallen venter en repræsentant for hotellet på jer
for at køre jer til det lækre hotel, der ligger helt oppe på
nordspidsen af Zanzibar, der hvor strandene er
ekceptionelt gode.

Fremme på The Zuri Zanzibar bydes i velkommen og
indkvarteres i jeres herlige, rummelige, 66 m2 store
Garden Bungalow. Her er alskens bekvemmeligheder og
lækre faciliteter inkl. en herlig udeterrasse.

The Zuri Zanzibar
Zuri betyder 'smuk' på swahili og det er præcist den
følelse, som hotellet ønsker at give sine gæster.
Fornemmelsen er bygget op over tre områder:
Stranden. Formodentlig den bedste strand på Zanzibar
med kridhvidt sand og turkisfarvet, klart, lunt vand.



Besøg Prison Island ved Zanzibar
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Hotellet. Her er kun villaer og bungalows, anlagt så
privatsfæren absolut tilgodeses. Smukt designet.
Haven. Hele hotellet er EN stor tropisk park, designet og
passet efter alle kunsten regler. Lå paradisets have på
Zanzibar kunne det godt være have været ved Zuri
Zanzibar.

Læs mere om The Zuri Zanzibar her.

Aktiviteter inkluderet: Game Drive om morgenen
Måltider inkluderet: Morgenmad og middag
Overnatning: The Zuri Zanzibar Resort i Garden
Bungalow

Dag 5: Zanzibar
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagen er helt jeres egen
til at slappe af, bade, snorkle m.m. Zanzibar byder på
meget mere end blot strand og vand, så man kunne også
være lidt aktiv og opleve f.eks. øens fascinerende kultur.
Den opleves bedst i øens hovedstad, Stone Town.

Læs mere om Zanzibar her.

Anbefalet aktivitet: Besøg i Stone Town (for egen
regning)
Den UNESCO-beskyttede by er Zanzibars kulturelle og
historiske hjerte. Stone Town er en veritabel kulturel
smeltedigel med indflydelse fra afrikansk, indisk, arabisk

og europæisk kultur, der gør byen og øen helt
enestående. Stone Towns historiske bydel er en labyrint
af huse, moskeer, caféer, restauranter, butikker og
basarer, der alle er deres eget vidnesbyrd om stedets
fascinerende historie. Nyd den unikke atmosfære, de
livlige markeder Darajani og Forondhani Gardens ved
solnedgang og glem ikke at prøve det smagfulde swahili
og zanzibar køkken.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: The Zuri Zanzibar Resort i Garden
Bungalow

Dag 6: Zanzibar
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagen er helt jeres egen
til at slappe af, bade, snorkle m.m. Herunder finder I et
par forslag til, hvad I ellers kan lave i dag.

Anbefalet aktivitet: Besøg på Prison Island (for egen
regning)
En kort bådtur fra Stone Towns hektiske byliv finder I
den diametralt modsatte verden af ro og fred. Her ligger
den lille ø, Prison Island, som fik sit navn under
kolonitiden, hvor øen tjente som fængsel.
I dag er øen hjemsted for en koloni af den særlige
Aldabraskildpadde, såvel som påfugle og sommerfugle,
hvide sandstrande og farverige koralrev med masser af
fisk. Et herligt afstressende sted.

/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort
/afrika/tanzania/zanzibar


Serengeti Pioneer Camp
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Anbefalet aktivitet: Sunset Dhow Cruise (for egen
regning)
Zanzibar er kendt for sine fantastiske solnedgange, og
hvorfor ikke nyde dette øjeblik ombord på en Dhow-båd.
Læn jer tilbage og slap af og nyd en vaskeægte afrikansk
romance. Lyt til lokale toner, nyd et udvalg af lækre
snacks og drinks og iagttag det smukke landskab flyde
forbi, mens solen langsomt synker ned i det Indiske
Ocean.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: The Zuri Zanzibar Resort i Garden
Bungalow

Dag 7: Zanzibar
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagen er helt jeres egen
til at slappe af, bade, snorkle m.m. Herunder finder I et
par forslag til, hvad I ellers kan lave i dag.

Anbefalet aktivitet: Jozani Forest (for egen regning)
Jozani skoven er Zanzibars nationalpark, og hjemsted for
ikke blot en fantastisk flora og fauna, men også den
endemiske Røde Kolobus abe, en meget sjælden art, der
kun findes her. En usædvanlig oplevelse at se disse sjovt
udseende aber.

Anbefalet aktivitet: Zuri Zanzibar Signature Tour (for
egen regning)
Hotellet er helt på forkant med at give deres gæster en

masse oplevelser på Zanzibar. De arrangerer en række
udflugter, der tager jer off-the-beaten-track, og turene
inkluderer bl.a. et besøg i en mangroveskov, paddle
boarding ved en Michiami landsby, lystfiskeri med lokale,
et besøg i et skildpaddecenter, et besøg på Dhow
skibsværft i Nungwi og en 'Zanzibar Undiscovered' tur.
Hotellet står klar til gøre sit yderste for at honorere jeres
ønsker til oplevelser.

Måltider inkluderet: Halvpension
Overnatning: The Zuri Zanzibar Resort i Garden
Bungalow

Dag 8: Zanzibar |
Hjemrejse mod Danmark
En fantastisk rejse er slut, og om formiddagen tjekker I
ud fra hotellet. I bliver i løbet at dagen afhentet for
transporten til lufthavnen, hvorfra hjemrejsen
påbegyndes. I har et eller 2 skift på hjemrejsen.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 9: Ankomst til
Danmark



Serengeti Pioneer Camp
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Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange
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Rejseperiode Januar - februar  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbelværelse
46.898,00 DKK

Rejseperiode Marts  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
37.998,00 DKK

Rejseperiode April - maj  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
33.798,00 DKK

Rejseperiode Juni  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
42.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
46.898,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
42.598,00 DKK

Rejseperiode November - 12. december  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
37.998,00 DKK

Rejseperiode Jul & nytår  - Fra-pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
Kontakt os



Hvad er inkluderet i prisen?
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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 - Tanzania t/r inkl. skatter og afgifter

Første nat (inden safarien) på Arusha Coffee Lodge
inkl. morgenmad.

Fly Arusha - Seronera (Serengeti)

3dages safari med indkvartering i 2 nt. på Serengeti
Pioneer Camp inkl. helpension og drikkevarer

Game Drives under safariopholdet. Disse sker med
andre gæster på camp'en

Entré til nationalparkerne på safarien

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

4nætter på The Zuri Zanzibar Resort i Garden
Bungalow inkl. halvpension

Transfer fra lufthavn til hotel på Zanzibar og retur

Bidrag til Rejsegarantifonden

Afbestillings- og rejseforsikring

Drikkepenge til lokalt personale/chauffører

Champagne/Eksklusive
skattekammervine/Spiritus på Serengeti Pioneer
Camp

Øvrige måltider på Zanzibar

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

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum til Tanzania - pt. 50 USD/person

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/safari/safari-i-tanzania/luksussafari-i-tanzania-og-badeferie-pa-zanzibar-58339?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/safari-i-tanzania/luksussafari-i-tanzania-og-badeferie-pa-zanzibar-58339%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

