Lars-Göran & Inger - Tanzania/Zanzibar 7 feb 2013
Vilken resa och vilken reseledare!!!
Vi deltog i Explore Tours resa till Tanzania den 7 till den 24 februari 2013 och vi är oerhört
imponerade över hur resan var upplagd och inte minst över reseledaren Sven-Axel Conrads
kunskaper och engagemang. Det var mycket stimulerande och intressant att komma till platser
där antalet turister var få eller inga alls. Man kom verkligen folket in på livet och tack vare SvenAxel fick vi lära oss väldigt mycket om land, folk och natur. Våra ”rundabordssamtal” efter dagens
program var mycket givande och svetsade samman gruppen. Där fick vi också ta del av Sven-Axels
upplevelser under sin långa tid i landet. Det var mycket spännande.
Resorna i Arushaparken, Ngorongoro och Serengeti var fullträffar. Vi fick se precis allt, bl.a. något
så ovanligt som två gnufödslar mitt framför ögonen på oss. Under safarin hade vi stor glädje och
nytta av våra chaufförer/guider Elibariki och Karim. Vilka killar!
Det vi tror de flesta värdesatte mest var vistelsen på Tazengwa. Det var därifrån vi gav oss ut i
vardagen och där Sven-Axels kunskaper öppnade dörrar för oss till människornas liv. Det var en
stor fördel att ha en reseledare som pratar swahili flytande och att se honom ha kontakt med
människorna var ett stort nöje. Så många upplevelser vi fick i möten med vänliga och glada
människor! Vi besökte en skola där vi fick träffa elever och följa undervisningen och vi besökte en
vårdcentral. Dagen avslutades i en by där vi fick se hur man dansade med pytonormar. En annan
dag var vi hos en familj långt ut på landet, där vi tillsammans med den lagade mat. Vi jagade en
höna som nackades och tillreddes över öppen eld och gick sedan och hämtade vatten, som
familjens döttrar bar hem på huvudet. När vi försökte fick båda händerna användes.
De sista dagarna på Zanzibar var underbara och avkopplande, men kan trots detta inte mäta sig
med de andra programpunkterna.
Vi har rest mycket runt om i världen, men inget går upp mot denna resa.
Bästa hälsningar,
Inger och Lars-Göran Johansson

	
  

