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Tanzania
Tanzanias vilda djur och vacker natur är ett signum. Med AllResor åker ni  
alltid i egen jeep och möjlighet att öppna taket. De olika nationalparkerna ger 
upplevlser för livet. Serengeti, Ngorongoro, Lake Manyara och Tarangire i norr 
och Mikumi, Selou och Ruha i söder. Möjligheten att dela transport finns vid de 
fasta turerna vi erbjuder. Här kan man uppleva det afrikanska djurlivet på riktigt 
nära håll. Utbudet av både djurliv och safariparker är enormt. I några av natio-
nalparkerna finns världens rikaste djurliv, Afrika i sin bästa skepnad. Det finns 
gott om spännande aktiviteter och möjligheten till utflykter är enorm, dessa bör 
planeras och bokas hemifrån.
Tanzania uppvisar stor naturvariation, allt från grönskande lummiga regnsko-
gar till karga savanner. Djurlivet är väldigt artrikt eftersom landskapet erbjuder 
stora skillnader. I Afrika går livet i ett lugnt tempo, passa på att koppla av och 
släng av sig klockan. Det afrikanerna inte hinner idag, sker kanske imorgon.

Zanzibar, en spännande ö strax utanför staden Dar es Salaam
erbjuder vackra stränder och mycket hantverk. Här finns kritvita
stränder, en sjungande välkomnande befolkning med en mix av
det arabiska och afrikanska. Det finns över 25 helvita stränder
med Indiska Oceanens turkosblåa vatten runtomkring ön.
Tanzania är kontrasternas land, landet berör och bidrar med lust,
glädje och nya erfarenheter.
Kombinera med t.ex Mombasa.

Tarangire - Lake Manyara - 
Ngorongoro - 3 dagar (S)

Dag 1 - Arusha - Lake Tarangire (lunch, 
middag)
Avresa på morgonen från Arusha till Lake
Tarangire, väl framme är det lunch. Safari följer.
Här möter du rikt fågelliv, elefanter, flodhästar
och giraffer. Övernattning Tarangire Safari Lodge.

Dag 2 - Lake Manyara  (helpension)
Efter frukost avfärd mot Lake Manyara för safari.
Eftermiddagen till Ngorongoro höglandsområde
och övernattning på Ngorongoro Rhino Lodge.

Dag 3 - Ngorongoro (frukost, lunch)
Tidig avresa efter frukost kör vi till Ngorongoro
och ner ni den unika kratern för safari och mer av
Afrikas djurliv. Eftermiddagen retur till Arusha.

 Pris från: 7.010:–

Kategori: Efter eget val 
Transport: Safarijeep / minibuss
Start: Arusha
Slut: Arusha
Dagar: 3

Lake Manyara - Ngorongoro- Se-
rengeti - 4 dagar (S)

Kategori: Efter eget val 
Transport: Safarijeep / minibuss
Start: Arusha
Slut: Arusha
Dagar: 4 

Dag 1 - Arusha - Lake Manyara (lunch, 
middag)
Den här dagen går turen till Lake Manyara som är känd 
för sitt rika fågelliv men även flodhästarna trivs längst 
med Manyaras stränder. Här kan man också se babianer 
vandra omkring. Lake Manyara Wildlife Safari Camp.

Dag 2 - Serengeti  (helpension)
Efter frukost avgår färden mot Serengeti. Det blir två 
safariturer denna dag, en innan vi anländer till Serengeti 
och en efter ankomsten. Ikoma Safari Camp.

Dag 3 - Ngorongoro kratern (helpen-
sion)
Efter frukost avgår färden mot Ngorongoro kratern. Väl 
i kratern kan man, om man har turen med sig, se ”The 
big five” som består av elefant, noshörning, buffel, lejon 
och leopard. I Ngorongoro väntar middag och övernatt-
ning. Ngorongoro Rhino Lodge.

Dag 4 - Arusha (frukost, lunch)
Efter frukost fortsätter vi ner i kratern igen för en 
halvdag. Lunch vid Hippo Pool innan återresan påbörjas 
till Arusha.
  

Pris från: 10.075:–

Ngorongoro - Serengeti - 

Lake Manyara - Tarangire 5 dagar 
(S)

Kategori: Efter eget val 
Transport: Safarijeep / minibuss
Start: Arusha
Slut: Arusha
Dagar: 5

Dag 1 - Arusha - Lake Manyara (lunch, 
middag)
Efter frukost avgår färden mot Lake Manyar som är känd 
för sitt fågelliv. Övernattning på Lake Manyara Wildlife 
Safari Camp.

Dag 2 - Serengeti (helpension)
Efter frukost avgår färden mot Serengeti. Vi stannar i 
Oluvai Gorge, där man hittat spår efter människor som 
levde för ca två miljoner år sedan. Det blir två safariturer 
denna dag, en innan vi anländer till Serengeti och en efter 
ankomsten. Övernattning Ikoma Safari Camp.

Dag 3 - Serengeti (helpension)
Idag - en hel safaridag i Serengeti.  
Övernattning Ikoma Safari Camp.

Dag 4 - Ngorongoro (helpension)
Efter frukost åker vi genom Serengeti för att fortsätta till 
Ngorongoro och ner i kratern för safari. Övernattning 
på den vackra kaffefarmen Gibbs Farm. Se gärna er runt 
på deras oldingar. Övernattning på Ngorongoro Rhino 
Lodge

Dag 5 - Tarangire - Arusha (frukost, 
lunch)
Den här dagen går turen till Tarangire för safari
och sedan till Arusha Lodge Based safari.  

  Pris från: 12.265:–
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Arusha - Ngorongoro - Lake Manyara - 4 dagar (KT)

Selous National Park 3 dagar med flyg till Selous (KT)

Kategori: Lodge/Hotell
Transport: Safarijeep 4 x 4
Start: Arusha
Slut: Arusha
Dagar: 4

Dag 1 - Arusha (middag)
Ankomst Kilimanjaro där ni möts av vår representant 
och ni åker vidare till Olasitti Lodge i Arusha för 
övernattning.

Dag 2 - Lake Manyara (helpension)
Efter frukost startar safarin mot Lake Manyara 
National Park där flodhästarna trivs längst sjön. 
Giraffer och babianer i stor antal. Eftermiddagen åker 
vi mot Nogorongoro Wildlife Lodge för middag och 
övernattning.

Dag 3 - Ngorongoro (helpension)
Efter frukost kör vi till Ngorongoro och ner ni den
unika kratern för safari och mer av Afrikas djur. Ni får 
med er ett lunchpaket. Här möter ni de flesta av ”Big 
Five”. Efter besöket i kratern går turen viadre till Lake
Manyara Hotel för middag och övernattning.

Dag 4 - Arusha (frukost, lunch)
Frukost och därefter vidare till Arusha hotel för
lunch och sedan vidare till flygplatsen. 

   

Pris från: 9.900:–

Mikumi Nat.Park  4 dagar ( KT)

Dag 1 - Dar es Salaam
Ni möts vi flygplatsen av vår representant och åker till Tanzanite Executive Hotel.

Dag 2 - Mikumi (helpension) 
Efter frukost avgår färden mot Mikumi. Väl framme vid lunchtid är det tid för safari i 
området. Här möter ni Afrikas djurliv på ett koncentrerat område. Varning för elefan-
ter som korsar huvudvägen. Övernattning Vuma Hill Tented camp. 

Dag 3 - Mikumi Nat Park (helpension) 
Idag - en hel safaridag i parken. Övernattning Vuma Hill Tented camp. 

Dag 4 - Mikumi Nat Park Dar es Salaam (frukost, lunch)
Frukost och tidig morgon för ännu en upplevelse i parken.
Lunch medtages i box. Retur till Dar es Salaams flygplats
  

   Pris från: 6.485:–

Kategori: River Camp
Transport: Safarijeep 4x4/flyg
Start: Dar es Salaam
Slut: Dar es Salaam
Dagar: 3

Dag 1 - Dar es Salaam - Selous (mid-
dag)
Hämtas på flygplatsen eller vid  ert hotell i Dar es Sa-
laam och safari går mot Selous National Park i södra 
Tanzania. Lokalflyg till Selous t/r ingår. 
Ni möta av vår guide i Selous. Vid ankomst serveras 
lunch, därefter transfer till eftermiddagstur på Rufijoí 
River. Övernattning och middag vid Rufiji River 
Camp. 

Dag 2 - Selous National Park (Hel-
pension)
Efter tidig frukost börjar äventyret tillsammans med 
guide och beväpnad vakt ger vi oss ut på en vandring 

i vildmarken. Här får du kunskap om flora och fauna 
och lokalbefolknigen. Åter till campen för lunch. 

Under eftermiddagen blir det safari i parken. Middag 
och övernattning Rufiji River Camp.

Dag 3 - Selous National Park. (fru-
kost)
Tidig safari i parken och därefter retur för frukost. 
Avresa på eftermiddagen till Dar es Salaam

   Pris från: 9.900:–

Kategori: Vuma Hill Tented camp
Transport: Safarijeep 4x4
Start: Dar es Salaam
Slut: Dar es Salaam
Dagar: 4 

Vi erbjuder er 3 olika camps i Selous.
1. River Camp 
2. Selous Riverside safari Camp
3. Selous Impala Camp
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Mikumi & Udzungwa National Park 5 dagar (KT)

Tarangire - Manyara - Ngorongoro - Serengeti - 6 

Transport: Safarijeep / minibuss
Start: Dar Es Salaam
Slut: Dar Es Salaam
Dagar: 5

Dag 1 - Dar es Saalam ankomst (fru-
kost) 
Ni möts vid flygplatsen i Dar es Salaam och vidare 
transfer till hotell för övernattning.

Dag 2 - Mikumi (helpension)
Avresa från Dar es Salaam mot Mikumi National Park. 
Resan tar ca 3 timmar. Vid ankomst checkas ni in på 
ert boende och äter lunch. På eftermiddagen blir det en 
safaritur för att sedan återvända till ert boende.

Dag 3 - Mikumi (helpension)
Safaritur tidigt på morgonen för att sedan åka tillbaka 
till lodgen/hotellet för frukost. Efter det får ni med 
en picknick till lunch och åker på en safaritur för att få 
uppleva Afrikas djur. Ni återkommer på eftermiddagen.

Dag 4 - Udzungwa eller Mikumi (hel-
pension)
Vi åker idag till Udzungwa National Park för en
vandring i en vacker natur med besök vid ett
vattenfall där ni kan passa på att ta en dusch. Lunch.
Udzungwa är en 1.900 hektar stor nationalpark där
det är rikt fågelliv och flora. Här kan man finna arter
som man inte kan uppleva på någon annan plats i
världen. Vi åker retur till valt boende i Mikumi för
middag och övernattning.

Dag 5 - Mikumi (frukost)
Efter frukost avgår färden tillbaka mot Dar es
Salaam via Morogoro. Ankommer ca kl. 14.00 för att
ev. hinna med färjan till Zanzibar för sol & bad.
(Sol & bad tillägg till ert safariprogram)
   
 

Pris från: 

12.300:–

 Maasai Village - Besök/övernattning (S) 

Dag 1 - Arusha - Olpopongi Maasai Village
Ni hämtas vid ert hotell i Arusha vidare transfer till Maasai Byn ca 85 km väster om 
Kilimanjaro. Traditionell lunch i byn. Information hur maasaierna lever, hur de jagar 
och vilka mediciner de använder. Walking safari i deras område naturligtvis med en 
englesk talande maasai som guide. Kvällen tillsammans med maasaierna i byn. BBQ, 
lokala cermonier. Ni delar hydda med 2 personer i varje. Europeisk toalett, med dusch 
finns i separat byggnad.

Dag 2 - Olpopongi Maasai Village - Arusha
Frukost och åter till Arusha på förmiddagen.  
   
Ingår: Måltider enligt program, Transfer 4x4 safari bil
Ingår ej: Dricks till guide - rek.ca 10-15 usd/ dag / pers.

Dagstur till Maasaibyn: Pris: 1200:-/pers
min 2 pers. Tranditionell lunch. Walking safari

Pris på förfrågan.

Kategori: Efter eget val
Transport: Safarijeep / minibuss
Start: Arusha
Slut: Arusha
Dagar: 6

Dag 1 - Arusha - Tarangire (lunch, 
middag)
Den här dagen går turen till Tarangire. Här finner du 
bl.a elefanter. Övernattning: Tarangire Safari Lodge.

Dag 2 - Tarangire (helpension)
Heldag i Tarangire. Här kan du mot tillägg göra
en walking safari. Övernattning: Tarangire Safari Lodge.

Dag 3 - Lake Manyara (helpension)
Safari i parken med flodhästar, giraffer och babianer. 
Rikt fågelliv. Ta alltid med en kikare! På eftermiddagen 
kör vi till höglandsområdet vid Ngorongorokratern. 
Övernattning: Ngorongoro Rhino Lodge.

Dag 4 - Ngorongoro - Serengeti (hel-
pension)
Efter frukost kör vi ner i Ngorongorokratern, en
vidunderlig skapelse med massor av Afrikas djur. Pick-
nicklunch. Eftermiddagen vidare mot Serengeti. Afrikas 
stora gräsplatå med rikt djurliv.
Övernattning: Ikoma Safari Camp.

Dag 5 - Serengeti (helpension)
Efter frukost en heldag i Serengeti. Nu får du
uppleva det stora stäpplandskapet.
Övernattning: Ikoma Safari Camp.

Dag 6 - Serengeti - Arusha (frukost, 
lunch)
Vi hinner med en safrai tur i Serengeti på morgonen 
innan färden går tillbaka till Arusha och flygplatsen. 
 
  

   

Pris från: 17.435:–

Kategori: Enkel boende
Transport: Safarijeep / minibuss
Start: Arusha
Slut: Arusha
Dagar: Dagstur eller Övernattning
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Kilimanjaro Marangu Route - 7 dagar

Kategori: Vandrarhem ** helpension
Transport: Bil / Vandring
Start: Arusha
Slut: Arusha
Dagar: 7

Marangurutten är den mest populära 
vandringen och även det snabbaste för att 
nå toppen av berget. 
Observera att det krävs en god kondition. 
5 dagars vandring.

Dag 1 - Arusha (middag)
Ni möts upp vid ankomsten på flygplatsen och vidare 
transfer till ex. Mountain Inn.
Information om vandring på kvällen.

Dag 2 - Mandara (helpension)
Transport till Marangu. Från Marangu påbörjar vand-
ringen ungefär 7 km. (3-4 tim). Övernattning och mid-
dag sker på Mandara Hut. 2700 m höjd.

Dag 3 - Horombo (helpension)
Efter frukost börjar färden mot Horombo Hut, 11 km 
(3720 m). Under denna sträcka lämnar vi skogen och 
beger oss inpå en stig. Dagens vandring tar ca 5 - 7 tim-
mar. Här börjar man känna av höjden och det blir ett 
saktare tempo. Det är en underbar flora och en vacker 
panoramautsikt över Kibo att avnjuta. Övernattning på 
Horombo Hut.
Väder - Varmt och fuktigt. Bär t-shirt och shorts, lättare 
skor. Vatten - En flod finns tillgänglig utefter hela vägen.

Dag 4 - Kibo (helpension)
Efter frukost påbörjar vi den 10 km. långa vandringen 
som beräknas ta 5-7 timmar. Mycket vacker naturupple-
velse. 4700 m höjd. Övernattning på Kibo Hut.
Väder - Varmt under morgonen men kallare
under eftermiddagen när molnen tätnar. Bär shorts och 
en t-shirt samt vandringskängor. Ta med en långärmad 
tröja. Vatten - Fyll vattenflaskorna på Mandara Hut.
Det finns en flod halvvägs upp till Horombo Hut.

Dag 5 - Horombo (helpension)
Väckning vid midnatt och vandringen startar vid 1-tiden 
på morgonen. Först får vi uppleva den vackra stjärnhim-
len, vidare en mycket vacker soluppgång. Efter vila vand-
rar vi vidare till ”The Roof  of  Africa” Uhuru Peak (5895 
m) för att sedan gå ner till Kibo och vidare till Horombo 
Hut. Vandringen denna dag tar totalt ungefär 10-13 tim-
mar. Väl framme vid Horombo Hut väntar välförtjänt 
mat och övernattning.
Väder - Kallare, ta på långbyxor och en långärmad
tröja. Ta med en tunn jacka.
Vatten - Fyll flaskan på Horombo Hut. Två timmar från 
Horombo Hut finns sista möjligheten till vatten. Bärarna 
anländer med färskt vatten under morgondagen.

Dag 6 - Arusha (helpension)
Efter frukost fortsätter vandringen neråt till Marangu 
Gate. Den totala vandringstiden denna dag är ungefär
fem timmar. Vidare transfer tillbaka till Arusha och här 
väntar en efterlängtad dusch på ex. Mountain Inn. 

Dag 7 - Arusha (frukost)
Efter frukost är denna upplevelserik vandring slut. 
Transfer till  flygplatsen.

 
 

Pris från: 12.265:–

   Tanzanias Bästa safari - 12 dagar  Avresor varje vecka 

Tanzania Safari & Zanzibar

Helt program – se www.allresor.se

Garanterade avgångar flera ggr/vecka.

Max 6 till 7 pers/ bil - fönsterplats

 

1 natt Serena Mountain Village - Arusha.

2 nätter Lake Manyara Serena Lodge - Lake

Manyara National Park.

 

2 nätter Serengeti Serena Lodge - Serengeti National Park.

1 natt Ngorongoro Serena Lodge - Ngorongoro Crater.

5 nätter Zanzibar Beach – 5*. All Inclusive.

Pris från: 26.800:–

Kategori: Hotell/Lodge 4 - 5*
Transport: Safarijeep 4x4
Start: Arusha
Slut: Zanzibar
Dagar: 12

Andra alternativa vandringar:
1. Momella route 3 dagar     Pris fr: 5.080:-
2. Machame Route 6 dagar  Pris fr: 11.740:-
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Tanzania hoTell zanzibar 
Karafuu Beach Resort ****+

Karafuu Beach Resort ligger vid nordöstra delen av den vackra kustremsan på Indiska 
Oceanen. Här erbjuds en underbar avkopplande miljö, sportaktiviteter med dykcentra, 
vacker palmträdgård och flera restauranger. Utflykter med dowsegelbåtar runt udden mot 
Chwaka bay. Inkl halvpension  
 

 � 80 RuM
 � LufTKoNdiTioNeRiNg
 � väRdeBox
 � KaffeKoKaRe
 � MiNiBaR
 � väRdeBox

 � ReSTauRaNg
 � BaR
 � PooL
 � gyM
 � SPa
 � vaTTeNSPoRTeR

Ras Nungwi *****

Ras Nungwi är superhotellet för den som vill ha det lilla extra. Hotellet med sina 32 rum 
ligger mycket vackert vid den kritvita sandstranden på Zanzibars norra del. Ta ett dopp 
i den vackra mosaikpoolen som ligger med en vacker utsikt ut över Indiska Oceanen. 
Hotellet är byggt i tanzanisk stil med hustaken som stråhattar.               
      

 � 32 RuM
 � TaKfLäKT
 � LufTKoNdiTioNeRiNg
 � ReSTauRaNg
 � BaR

 � PooL
 � KyLSSKåP
 � wifi
 � TeNNiS
 � vaTTeNSPoRTeR

Coral Reef ora Resort *** - Pwani

Ligger i Kiwengwa (Zanzibars östkust) i närheten av Mapenzi Beach.
Sevärdheter i området inkluderar Kiwengwa Beach.

 

 � 27 RuM
 � väRdeBox

 � TaKfLäKT
 � SPa
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Tanzania hoTell zanzibar 
Blue Bay Resort & Spa *****

Blue Bay Resort & Spa ligger sydöst på Zanzibar. Hotellet har en härligt avkopplande 
atmosfär med SPA i olika nivåer. Pool-anläggningen ligger några meter stranden. Boende-
alternativ av hög klass. Inkl halvpension Sultan Hotel ligger på samma område och är ett 
systerhotell.

 � 112 RuM
 � LufTKoNdiTioNeRiNg
 � TaKfLäKT
 � MiNiBaR
 � håRToRK
 � väRdeBox

 � ReSTauRaNg
 � BaR
 � PooL
 � gyM
 � SPa
 � BaRNKLuBB

hakuna Majiwe ora Resort ***

Ora Resort är en eco-lodge hotellanläggning. Lugnt och säkert område med ca 45 min 
transfer från flygplatsen i Stonetown. Alla rum är stora och rymliga med dusch och varmt 
vatten. Myggnätt över dubbel eller enkelsängarna är standard. Rummen lämpar sig bra för 
familjer då extrasäng finns tillgängliga. Av de 20 rummen har 18 havsutsikt. Restaurangen 
erbjuder lokala och internationella á la carte rätter.                
    

 � 20 RuM
 � TaKfLäKT
 � väRdeBox
 � ReSTauRaNg

 � BaR
 � PooL
 � Padi dyKCeNTeR
 � wifi

Ndame Beach Lodge ***

Familjärt enkelt bungalow boende direkt vid stranden. Platsen ger dig en avstressad miljö 
och god möjlighet till kontakt med lokalbefolkningen. Fisketurer kan arrangeras. Ligger på 
östra sidan av ön ca. 1 timmas transfer från Stown Town.             

 � 31 RuM
 � TaKfLäKT

 � ReSTauRaNg
 � wifi
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Tanzania hoTell zanzibar 
Nungwi inn **

Nungwi Inn är ett enkelt boende på den nordvästra stranden ca 160 km från Stonwtown 
och flygplatsen. Beläget vid sandstranden på Zanzibars norra del. Korallreven ligger längs 
med kusten av Indiska Oceanen. Bungolwen är delad i 2 rum med veranda i Tanzanisk stil 
med tak av strå. 
 
   

 � 15 BuNgaLowS, 24 RuM
 � TaKfLäKT/LufTKoNdiTioNeRiNg
 � ReSTauRaNg 

 � BaR
 � vaTTeNSPoRTeR

Matemwe Beach village ***

Matemwe Beach är ett litet bungalow-boende på den nordöstra stranden, 45 minuter från 
Stonetown. Precis utanför kusten ligger Mnemba atollen som är ett av de bästa dykställen 
i östra Afrika. Längs stranden hittar du små byar med palmblad täckta hus där lokalbefolk-
ningen bor. De livnär sig på fiske. Matemwe är så nära paradiset du kan komma.                
      

 � 17 RuM 
 � TaKfLäKT 

 � ReSTauRaNg 
 � PooL 

Palm Beach inn resort *** 

Boutiq Guesthouse. Familjärt och funktionellet. Trevligt boende i bunglowstil. i Bwejuu om-
rådet på östkusten. Stora rum, avstressad miljö och trevlig personal. Ca. 1 timmas transfer 
från Stown Town. Halv eller helpension möjligt.             
 

 � 13 RuM
 � TaKfLäKT
 � LufTKoNdiTioNeRiNg
 � MiNiBaR

 � ReSTauRaNg
 � BaR
 � PooL
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Tanzania hoTell zanzibar 
Tembo house - Stonetown ***

Tembo House ligger i Stonetown. Utmärkt hotell för någon natt för dig som vill uppleva 
stadsmiljön innan du reser hem eller varför inte när du kommer. Besöka lokala marknaden 
och restauranger. Hotellet ligger inte långt från hamen där snabbåten från dar es Saalam 
anlöper. Hotellet har en egen strand men vi rekommenderar deras pool.
Arabisk byggstil. Halv eller helpension möjligt 
   
    

 � 46 RuM
 � LufTKoNdiTioNeRiNg
 � KyL
 � ReSTauRaNg 

 � BaR
 � PooL
 � wifi

dhow Palace hotel - Stonetown ***+

Dhow Palace ligger i centrum av Stonetown. Hotellet är ett levande museum med allt man 
behöver för en spännande övernatting i staden. Frukost ingår men det går även att köpa till 
lunch och middag.
               
   

 � 30 RuM
 � LufTKoNdiTioNeRiNg 
 � väRdeBox
 � håRToRK
 � MiNiBaR

 � ReSTauRaNg 
 � BaR 
 � PooL 
 � wifi

Kipepeo Beach Camp **+ dar es Saalam

Kipepeo Beach Camp ligger ca 10 km söderut från Dar es Saalam längs den 500 m långa 
sandstranden. Enkla rum med mysig inhemsk standard och karaktär. Inkl. frukost. Prisvärt 
boende efter en safari i Södra Tanzania. För dig som inte vill eller hiner åka över till Zanzi-
bar. Snorkling och fiske.
 

 � 20 RuM
 � ReSTauRaNg
 � BaR


