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RUAHA & SÖDRA TANZANIA - 11 dagar 

 
• Fantastisk resa i vackra landskap 
• Enastående rikt djur- och fågelliv 
• Bra året runt utom regntiden april-maj och november 

 
 
Dag 1 – Dar es Salaam 
Ni reser med eftermiddagsflyg från 
Sverige, och byter till flyg mot Dar es 
Salaam och Tanzania. 
 
Dag 2 – Mikumi    v 4 t 
Efter tidig ankomst till Dar es Salaam 
fortsätter ni i fyrhjulsdriven bil mot 
Mikumi National Park på den fina och 
asfalterade A7-vägen mot södra Tanzania. 
Där kan man se afrikansk buffel, elefanter, 
lejon, giraffer och mycket annat. Ni äter 
lunch vid Vuma Hills Tented Camp som 
blir er lägerplats här. 
 
Dag 3 – Udzungwa    v 4 t 
Dagens utflykt blir en vandring med guide 
i en relativt ny nationalpark i den oerhört 
artrika regnskogen vid Udzungwabergen 
med apor, fåglar och höga vattenfall. Vid 
toppen av berget har ni en ojämförlig 
utsikt över de gröna bergens landskap. 
Vuma Hills Tented Camp 

 
Dag 4 – Mot Ruaha    v 6 t 
Tidigt efter frukost reser ni vidare mot 
Ruaha National Park, en av Tanzanias 
absoluta pärlor. Ni bor i små bungalows 
som har badrum med dusch. Ruaha River 
Lodge. 
 
Dag 5, 6, 7 – Ruaha 
Dagarna här inleds med tidig frukost och 
därefter gamedrive. Här finns kudu, 
impala, zebra, giraff, buffel, flodhäst, lejon, 
leopard och många andra arter. Därefter 
vila i campen. Ruaha River Lodge. 
 
Dag 8 – Utengule    v 6 t 
Ni lämnar Ruaha och reser mot Utengules 
grönskande, ekologiska kaffefarm och 
lodge. Här får ni veta det mesta om 
kaffeodling. Njut av den goda maten vid 
Utengule Coffe Lodge, som dessutom har 
en hänförande utsikt över de gröna 
bergen. Detta blir er fasta punkt i två 
dagar framåt. 



                                          

 
 

 
 
 
Dag 9 – Utengule 
Här kan ni njuta god mat, kaffearomer, 
skön natur och avkopplig. Här finns en 
pool, vandringsleder och ett rikt fågelliv.  
 
Dag 10 – Dar es Salaam    v 1 t ñ 1,5 tim 
Under dagen flyg till Dar es Salaam. Ni tar 
ett kvällsflyg tillbaka mot Europa.  
 
Dag 11 – Hem 
Efter byte av flyg återvänder ni till Sverige 
under dagen. 
 
INGÅR: Inrikes transfer, transporter, 
inrikes flyg, guide vid respektive 
safariområde, helpension under safari. 
Alla avgifter till parker. Frukost Utengule. 
 
INGÅR EJ: Drycker, dricks, visum, 
internationellt flyg. Övriga måltider 
Utengule. 
 
KOMBINERA med Zanzibar! 
 
KONTAKTA OSS för aktuell offert! 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


