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Ruaha, Katavi och Mahale – 11 dagar 

• Ruaha med flodlandskap och stor safari 
• Katavi med hjordar av antiloper och rovdjur som följer dem 
• Mahale med regnskog och schimpanser vid Tanganyikasjön 
• Ni flyger mellan parkerna 

  
 
Dag 1  Till Dar es Salaam    v 1 t 
Ni ankommer med flyg till Dar es Salaam 
och har transfer till ert hotell.  
 
Dag 2  Ruaha    v 1 t   ñ 2,5 t 
Efter frukost transfer till flygplatsen och 
flyg till Ruaha. Ni anländer dit lagom till 
lunch. Här kan ni göra stor safari med flera 
av de stora djuren som elefant, flodhäst, 
lejon och – med tur – leopard. Ni bor på 
Ruaha River Lodge.  
 
Dag 3 – 4  Ruaha 
Ni fortsätter med safari i detta område som 
hyser buffel, kudu, lejon och leopard. 
Ruaha är namnet på floden som flyter 
genom området och blir livsnerven för de 
vilda djuren, som kommer dit dagligen för 
att dricka. 
 
Dag 5  Katavi    ñ 1 t 40 min 
Efter frukost flyger ni vidare västerut till 
Katavi, landets tredje största nationalpark. 
Den utvidgades till 4 470 km2 år 1998. Tre 

 
mindre strömmar flyter samman till Kau-
mafloden som hyser mängder med flod-
hästar och krokodiler. Här finns stora sa-
vanner där gräsätare som topi, sabel- och 
hästantilop betar. Detta undgår förstås inte 
de stora rovdjuren lejon, leopard och 
vildhund. Katavi Wildlife Camp. 
 

 
Dag 6 – 8 
Ni fortsätter med safari i denna ganska 
okända men mycket viltrika park. Campen



                                          

 
 

 
ligger vid kanten av Katisungasavannen, 
där djuren betar. Här är lättast att se djur 
under torrperioden juli – oktober men 
under den gröna perioden har djuren 
ungar och fågellivet är spektakulärt. 
Katavi Wildlife Camp  
 

Dag 9 – Mahale    ñ 1 t 
Efter en tidig morgonaktivitet och frukost, 
flyger ni denna dag vidare till Mahale vid 
Tanganyikasjön. Ni befinner er nu i de 
centralal delarna av Afrika, dit europeiska 
upptäcktsresande som Speke, Burton och 
Livingstone nådde först vid mitten av 
1800-talet. Från flygplatsen har ni en kort 
båtfärd till Mbali Mahale Lodge.  
 
Dag 10 – 11 Mahale 
Här har ni helpension med husets drycker. 
Vid er vistelse ingår en guidad vandring 
till schimpanserna per dag och en 

 
båtutflykt per vistelse. Ni kan också njuta 
av de vackra omgivningarna och ta 
kajakturer på sjön. Här finns en mångfald 
av mindre djur och primater samt 
mängder av fågelarter. Mbali Mahale Lodge  
 
Dag 12 – Dar es Salaam 
Ni flyger tillbaka till Dar kl 10-17 (med 
uppehåll). Ni kan ta ert kvällsflyg tillbaka 
mot Europa / Addis 
 
Dag 13 – Sverige 
Efter byte av flyg i Addis / Europa 
anländer ni till Sverige under dagen. 
 
Pris: juli-oktober, jul-nyår 80 900 kr pp, 
enkelrum 89 500 kr. Maj-juni, nov-dec 
69 900 kr pp, enkelrum 75 900 kr. 
 
Ingår: Helpension under safari, två safari-
aktiviterer per dag, parkavgifter, engelsk-
språkiga guider. Husets drycker vid Mbali 
Mahali. Hotell en natt i Dar es Salaam. 
Transfers, inrikes flyg. 
 
Ingår ej: Visum, internationellt flyg, dricks, 
drycker vid Ruaha, Katavi. 
 
Tillägg: Ni kan lägga till dagar vid kusten 
på Lazy Lagoon eller Zanzibar. 
 

 

Mbali Mahale Lodge 
 


