STORA SERENGETI - 8 dagar

• Safari i världsklass
• Bra året runt utom regntiden april-maj och november
• Ni reser i egen safaribil med guide/chaufför
Dag 1 - MOT AFRIKA
Ni reser från Sverige mot Afrika och
anländer på kvällen till Kilimanjaro via
flygplats i Europa. Ni möts av vår
representant och har transfer till Dik Dik
lodge motsv.

Dag 4-5 NDUTU
Ni tillbringar ytterligare två heldagar i
detta paradis. Ni kan se de stora katterna:
lejon, gepard och kanske leopard. Ni kan
resa in mot Seronera i Serengeti.
Logi Ndutu Lodge.

Dag 2 - MANYARA v 4 t
Efter frukost färdas ni på asfalterad väg till
Lake Manyara. Lunch inne i parken, känd
för sina bufflar och elefanter, blå markatta
och enastående fågelleiv. Ni bor på
Kirurumu Tented Lodge ovanför
förkastningsbranten.

Dag 6 NGORONGORO v 2 t
Ni tar frukost- och lunchpaket med, och
far mot Ngorongorokratern, där ni
tillbringar hela dagen. Djurlivet är enormt.
Under sen eftermiddag far ni upp till
Ngorongoro Wildlife Lodge.

Dag 3 – OLDUVAI, NDUTU v 3 t
Morgonvandring vid randen av Rift
Valley ovanför parken. Efter frukost reser
ni genom bergsskogen mot Ngorongoro.
Ni besöker Olduvai Gorge där tidiga
förmänniskor hittats. Logi Ndutu Lodge.
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Dag 7 – TARANGIRE v 3 t
Efter frukost färd till Tarangire, en
fantastisk park som hyser mänder av
elefanter. Efter lunch fortsätter ni med
gamedrive eller tar det lugnt vid Tarangire
Safari Lodge.
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Dag 8 – RESA HEM v 3 t
Efter vila och djurskådning från lodgen i
Tarangire, far ni till Arusha och flyget mot
Europa som avgår på kvällen.
Dag 9 – SVERIGE
Efter byte av flyg i Europa återkommer ni
till Sverige under dagen.
INGÅR: Inrikes transfer, transporter,
inrikes flyg, engelskspråkig guide,
helpension under safari. Alla avgifter till
parker under safari.

INGÅR EJ: Drycker, dricks, visum,
internationellt flyg.
BALLONGFLYGNING vid safari är
möjligt, men måste förbokas.
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes

