
Tanzania



Njut av safari i några av världens bästa nationalparker, bl.a. 
Ngorongorokratern, Serengeti, (där du har mycket god chans att få se ”The Big 
Five”) och elefantparken Tarangire. Fortsätt bortom turiststråken till Nzega 
där vi lever med lokalbefolkningen och upplever deras vardag på ett mycket 
genuint sätt. Vi avslutar med magiska dagar på kryddön Zanzibar.


Dag 1 Avfärd 
Vi stiger ombord på planet som tar oss till Kilimanjaro Airport utanför Arusha i 
Tanzania. 

Dag 2 Arusha 
Vi landar på Kilimanjaro Airport och åker sedan in till Arusha där vi checkar in 
på vårt hotell. Sedan åker vi iväg och växlar pengar till tanzaniska shilling och 
ser lite på staden Arusha. Vi gör också ett besök på projektet Yerico. På kvällen 
äter vi vår middag tillsammans med några tanzaniska vänner. 
Övernattning Loasis Lodge i Arusha. Frukost, lunch och middag ingår.  

Dag 3 Gibb´s Farm, Karatu 
Vi äter frukost och packar våra jeepar för att åka vidare söderut mot 
nationalparkerna. Det blir ett stopp i en by för att köpa lite frukt. De röda 
bananerna smakar alltid lite extra gott. Vi stannar vid kanten av Rift Valley för 
att se utsikten över Lake Manyara. Uppe i staden Karatu svänger vi av för ett 
besök på kaffefarmen Gibb´s Farm med sin fantastiska blomsterprakt. Där 
kommer vi att tillbringa eftermiddagen och äta lunch. De som vill gör en 
vandring med guide genom kaffeplantaget. Den som vill sitter kvar och bara 
njuter av utsikten och omgivningarna. Vi hinner också njuta av en kopp av 
farmens eget kaffe. Innan det blivit mörkt åker vi vidare till Kudu Lodge där vi 
skall bo. Där avslutar vi dagen med ett dopp in den inbjudande poolen innan det 
blir dags för middag. Övernattning Kudu Lodge i Karatu. Frukost, lunch och 
middag ingår. 

Dag 4 Ngorongoro, Serengeti 
Vi börjar dagen med att äta en tidig frukost och åker sedan mot 
Ngorongorokratern. Efter en slingrande färd uppför stannar vi och njuter av 
den otroliga utsikten. Det blir sedan en brant färd ner i kratern och väl där 
möter vi de vilda djuren. Vårt lunchpaket äter vi vid en liten sjö där det finns 
gott om flodhästar. Efter att ha åkt upp ur kratern möter vi med största 
sannolikhet stora grupper av giraffer. Strax innan skymningen når vi Kisura 
Serengeti Camp som är en tältcamp som ligger ute i parken. Varje tält har egen 
dusch och toalett. Vi tvättar bort resdammet från grusvägarna och sedan blir vi 
serverade en härlig middag i restaurangtältet. Här i våra tält kan vi njuta av den 
afrikanska natten med alla ljuden utanför och ändå känna oss säkra i våra 
sköna sängar. Övernattning Kisura Serengeti Camp i Serengeti. Frukost, lunch 
och middag ingår. 



Dag 5 Serengeti 
Vi dricker vårt morgonte/kaffe utanför våra tält och njuter av den fridfulla 
gryningen. Efter frukost packar vi bilarna och åker iväg på safari i Serengeti, en 
av världens mest kända nationalparker. Även idag blir det lunchpaket. Framåt 
middagen åker vi vidare genom västra korridoren ut mot Victoriasjön. Vi bor vid 
Victoriasjöns strand alldeles bredvid den mäktiga sjön. 
Övernattning Speke Bay Lodge utanför Serengeti. Frukost, lunch och middag 
ingår. 

Dag 6 Mwanza, Nzega 
Tidigt på morgonen gör vi en båttur ute på Victoriasjön. Tidig förmiddag kör vi 
sedan vidare längs Victoriasjöns strand in mot staden Mwanza. Vår lunch äter 
vi inne i Mwanza. Efter 25 mil på en asfalterad väg når vi staden Nzega. Vi 
inkvarterar oss på gästhuset som ligger i byn Tazengwa strax utanför Nzega. På 
kvällen äter vi en traditionell tanzanisk middag. 
Övernattning Tazengwa Guesthouse utanför Nzega. Frukost, lunch och middag 
ingår.  

Dag 7 Nzega 
Efter en lugn morgon blir det ett besök på en dispensär och på ett snickeri inne 
i Nzega. Vi vandrar runt på marknaden i stan och det brukar bli en dricka och 
en glass på Dianas som är vår samlingspunkt. På eftermiddagen gör vi ett besök 
hemma hos ”korgfamiljen” dit man knappt kan ta sig med bil. Familjen  visar 
och säljer sitt fina hantverk. De som vill tar sig ett dopp i poolen innan det blir 
dag för middag hemma hos familjer. Övernattning Tazengwa Guesthouse 
utanför Nzega. Frukost, lunch och middag ingår. 



Dag 8 Nzega 
Efter frukost åker vi till en lokal getmarknad och sedan in till stan .Vår lunch 
äter vi på barnhemmet Varberg Home of Peace. På eftermiddagen cyklar vi ut 
till Mhoja där vi ser på hans odlingar och träffar hans två familjer. Vår middag 
äter vi på Tazengwa och på kvällen finns möjligheter att bada bastu. 
Övernattning Tazengwa Guesthouse utanför Nzega. Frukost, lunch och middag 
ingår. 

Dag 9 Nzega 
För dem som önskar finns det möjlighet att vara med på en gudstjänst. Det är 
en sprakande upplevelse med dans och sång. Vi fikar tillsammans vid poolen 
och äter sockerkaka, bullar och en massa frukt. Det blir soppa och pannkakor 
till lunch. På eftermiddagen åker vi ut till familjer som bor ute i ”bushen” där 
vi lagar mat tillsammans på tanzaniskt vis. Detta är en alldeles speciell 
upplevelse. Det blir kyckling, ris och grönsaker som vi sedan äter tillsammans. 

Dag 10 Nzega 
På morgonen åker vi ut och hälsar på i en Secondary School innan det blir dags 
för frukost. Sedan  åker vi in till till marknaden i stan. Kanske vill du köpa 
kangas, jordnötter, honung eller lite kryddor. Efter lunch går vi runt på 
Tazengwa där ni får höra om livet då ”svenska skolan ” låg här. Framåt 
sextiden vandrar vi iväg till berget Honge där Enok och Lasaro grillar oxfilé på 
cykelekrar och rostar majskolvar. Vi sitter kvar och njuter av solnedgången 
innan vi förundras över den vackra stjärnhimlen. Stjärnorna känns så nära här i 
Afrika. I ljuset av våra ficklampor vandrar vi hemåt  i den afrikanska natten. 
Övernattning Tazengwa Guesthouse utanför Nzega. Frukost, lunch och middag 
ingår. 



Dag 11 Nzega,Tarangire 
Tidigt på morgonen åker vi iväg mot nationalparken Tarangire. Det blir en resa 
genom ett vackert landskap och vi äter vår medhavda matsäck någonstans 
längs vägen. När vi inkvarterat oss i våra bekväma tält gör vi en 
eftermiddagssafari i den underbart vackra nationalparken. Övernattning 
Tarangire Tented Lodge.  Frukost, lunch och middag ingår. 

Dag 12 Tarangire /Zanzibar 
När gryningen kommer åker vi på safari och kommer bland annat att se 
massor av elefanter i den här parken som ibland kallas ”elefantparken”. Efter 
lunch åker vi vidare mot Arusha för att ta ett eftermiddagsflyg till Zanzibar. Vår 
middag äter vi inne i stan. Övernattning Paje Ndame. Frukost, lunch och 
middag ingår. 

Dag 13 Paje 
Det här är en dag för sol och bad. Här kan du vandra längs den underbara 
stranden som för några år sedan korades till en världens bästa stränder i 
tidningen Vagabond. Du kan också besöka byn som ligger alldeles i närheten. 
Övernattning Paje Ndame. Frukost, lunch och middag ingår. 

Dag 14 Paje 
Även den här dagen njuter vi av sol och bad. Det finns möjlighet att ge sig ut på 
en båttur i en urholkad mangostock för att snorkla ute vid korallrevet. Här kan 
du se massor med olika sorters fiskar i vackra färger. Vill du hellre ta det lugnt 
och bara koppla av, går det givetvis bra att stanna kvar på land och kanske läsa 
en bra bok i skuggan. Övernattning Paje Ndame. Frukost, lunch och middag 
ingår. 



Dag 15 Paje, Stonetown 
Vi åker iväg på kryddtur och ser, luktar och smakar på några av de fantastiska 
kryddor och frukter som finns på ön. Till exempel nejlika, muskotnöt, vanilj, 
ingefära, kanel, kardemumma, peppar, oxhjärta, carambole, rambutan, kaffe 
och choklad. Vi blir bjudna på en välsmakande vegetarisk lunch lagad av lokala 
råvaror. Dagen fortsätter med att vi besöker Stonetown, ett världsarv, och 
vandrar genom de trånga gränderna. Det blir även tid för shopping. Med 
utgångspunkt i den Anglikanska kyrkan får vi också berättat för oss om 
slavhandeln som en gång pågick på Zanzibar. Middagen handlar vi på 
matmarknaden Forodhani Garden nere i hamnen. Här finns det massor med 
gott att äta, grillad fisk är ett måste. Mätta, belåtna och nöjda med dagen åker 
vi sedan tillbaka till hotellet igen. Övernattning Paje Ndame. Frukost, lunch och 
middag ingår. 

Dag 16 Paje 
Sista hela dagen på Zanzibar gör vi ett besök i Paje by och gör också en liten 
promenad till några sötvattensgrottor där vi kan ta ett härligt uppfriskande 
dopp. Övernattning Paje Ndame. Frukost, lunch och middag ingår. 

Dag 17 Paje 
Vi njuter av en sista förmiddag på ön och tar kanske ett avslutningsdopp i 
havet. Vi lämnar ön efter lunch och undrar när vi kommer tillbaka till Tanzania 
och Zanzibar igen. Frukost, lunch och middag ingår. 

Dag 18 Hemma igen 
Hemkomst på morgonen med många fantastiska minnen i bagaget. 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