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49 398,-
Pris per person - Fra kr

14 dager

Ring 23 10 23 80 salg@benns.no www.benns.no

no

Ta med familie og venner på en fantastisk kombinasjonsreise til
Tanzania med safari og badeferie på Zanzibar. På denne reisen
venter det et eventyrlig safariprogram, slik at dere får oppleve det
unike dyrelivet i Lake Manyara, Ngorongorokraterets store
konsentrasjon av ville dyr, blant annet The Big Five, foruten
Serengetis endeløse gressletter.

Når safarien går mot slutten flyr dere fra Serengeti til Zanzibar og
slipper dermed 7 timer transport tilbake til Arusha og flyplassen i
Kilimanjaro. Se frem til 6 netter på krydderøya, hvor dere kan
slappe av på de hvite sandstrendene, utforske den historiske og
kulturelle byen Stone Town eller besøke Jozani Chwaka Bay
National Park og oppleve øyas fascinerende aper.

Dette er en privat safari med egen guide/sjåfør.

Lake Manyaras imponerende fugleliv

Den fantastiske vegetasjonen og dyrelivet i bunnen
av Ngorongorokrateret

Safari i verdensberømte Serengeti

Strandferie på eksotiske Zanzibar

https://www.benns.no/afrika/tanzania
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar
https://www.benns.no/afrika/tanzania/lake-manyara
https://www.benns.no/afrika/tanzania/ngorongorokrateret
https://www.benns.no/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar


Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Kilimanjaro
- Arusha
Dere flyr fra Norge og turen går til flyplassen i
Kilimanjaro med en mellomlanding underveis. Først om
kvelden lander dere i Tanzania. Ved ankomst, etter dere
har mottatt bagasjen og innreiseformalitetene er
overstått, vil dere blir møtt av BENNS' representant i
ankomsthallen.

Dere blir nå kjørt til hyggelige Planet Lodge som ligger i
utkanten av Arusha. Det vil bli informert om når dere
skal være klar til safari i morgen. Det er bare å glede seg!

Turen fra flyplassen i Kilimanjaro til Planet Lodge tar ca.
45 minutter.

Overnatting: Planet Lodge

Dag 2: Arusha - Lake
Manyara - Karatu
Etter en god frokost kjører dere direkte på safari i Lake
Manyara National Park, hvor det blir nok av tid til å nyte
parken, fremfor å stresse igjennom slik som altfor mange
gjør. Turen fra Planet Lodge til Lake Manyara tar ca. 2
timer.

Når dere ankommer Lake Manyara kjører dere gjennom
den frodige skogen, hvor mange av dyrene befinner seg.
Ikke minst elefanter og sjiraffer kan man jevnlig se under
denne kjøreturen som fører dere til den åpne savannen.
Her kan man dessuten ofte få øye på antiloper, gaseller,
sebraer, løver, elefanter og bøfler.

Ved innsjøen er det et imponerende fugleliv, foruten
flere flodhester - livet her kan man oppleve på ganske få
meters avstand. Dere har med lunsjen, slik at det blir mer
tid til å kjøre rundt i parken.

/afrika/tanzania
/afrika/tanzania/lake-manyara
/afrika/tanzania/lake-manyara
/afrika/tanzania/lake-manyara


Se de fantastiske elefantene
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Dere skal også få oppleve de nye attraksjonene ved Lake
Manyara, slik som «the hot springs boardwalk» (Maji
Moto) som ligger i den sørlige delen av parken. Dere
besøker også «Hippo pool view point» ca. 8 km fra
inngangen til området. Som navnet tilsier, er det store
sjanser for at man herfra får sett noen flodhester.

Maji Moto
Boardwalken Maji Moto er hele 300 meter lang og er
løftet 1,5 meter over bakken/våtområdet. Herfra er det
mulig å få tatt noen skikkelig flotte bilder. Langs
boardwalken passerer man flere varme kilder på omkring
76 grader og derav navnet Maji Moto, som betyr "hot
springs».

Etter en begivenhetsrik dag ved Lake Manyara, besøker
dere en Masai-landsby og får oppleve hvordan de lokale
bor og lever. Dette er et stolt folk som lever ganske
annerledes enn det vi vant med i vesten. På slutten av
dagen drar dere til safarilodgen som ligger i utkanten av
Karatu. Her kan dere slappe av ved lodgens
svømmebasseng eller gå en liten tur i området.

Overnatting: Bougainvillea Safari Lodge (juni - mars)
eller Ngorongoro Farm House (april-mai).
Det er mulig å oppgradere til Ngorongoro Farm House
fra juni til mars.
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 3: Karatu -
Ngorongorokrateret -
Karatu
Nyt en tidlig frokost innen turen går til
Ngorongorokrateret. Karatu ligger bare en 5 minutters
kjøretur fra selve inngangen til området, og ca. 30
minutter senere er dere nok på vei ned i selve krateret.
Dere har også i dag med egen lunsj på turen.

Turen går mer enn 600 meter nedover til bunnen av
krateret som har en stor konsentrasjon av ville dyr. Dere
utforsker skogområdet som er bebodd av aper og
elefanter, innsjøområdet, hvor det ofte er mulig å se
flamingoer, i tillegg til å oppleve savannen der løvene
jakter etter sitt neste måltid.

På slutten av ettermiddagen drar dere tilbake til lodgen
og spiser middag. Få dere en god natts søvn, slik at dere
klare til nye safariopplevelser.

Overnatting: Bougainvillea Safari Lodge (juni - mars)
eller Ngorongoro Sopa Lodge (april-mai)
Det er mulig å oppgradere til Ngorongoro Sopa Lodge fra
juni til mars
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

/afrika/tanzania/ngorongorokrateret/bougainvillea-safari-lodge
/afrika/tanzania/ngorongorokrateret/ngorongoro-farm-house
/afrika/tanzania/ngorongorokrateret
/afrika/tanzania/ngorongorokrateret/bougainvillea-safari-lodge
/afrika/tanzania/ngorongorokrateret/ngorongoro-sopa-lodge


Dyrelivet ved vannhullet

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Dag 4: Karatu /
Ngorongoro - Serengeti
Etter en vel overstått frokost går turen mot Serengeti
National Park. Dette tar ca. 3-4 timer. Det er også mulig å
kjøpe en utflukt til Olduvai Gorge.

Olduvai Gorge
Olduvai Gorge er en verdenskjent arkeologisk attraksjon.
Det er her man har funnet noen av de tidligste sporene
av homo sapiens, og alle med interesse for våre forfedre
vil nok bli fascinert av dette stedet. Her besøker dere
også Olduvai Gorge Museum.

Serengeti
Serengeti domineres av de såkalte «Kopjes» som er
granittforhøyninger spredt utover landskapet. Dere er i
hjertet av Afrikas safariområde og dere vil jevnt og trutt
stoppe opp for å nyte synet av savannens mange dyr.
Målet er Thorn Tree Camp, hvor dere har 3 netter med
safari på programmet.

Campen ligger i den sentrale delen av Serengeti, i dalen
Seronera. I dette området kan man oppleve dyr hele året,
slik som løver, leoparder og store elefantflokker, da det
normalt alltid finnes vann her. Fra campen har dere
utsikt til Serengetis sletter, så den kan dere med
senkende skuldre nyte etter dagens opplevelser.

I perioden april-mai overnatter dere på Serengeti Sopa
lodge, som ligger mer sør i parken. Dere er fremme på

campen/lodgen til lunsj, og om ettermiddagen er det
planlagt en ny game drive i Serengeti. Dagen avsluttes
med middag på campen/lodgen.

Overnatting: ThornTree Camp (juni - mars) eller
Serengeti Sopa Lodge (april-mai)
Det vil fra juni til mars være mulig mot et tillegg å
overnatte på Serengeti Sopa Lodge.
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 5 - 6: Serengeti
To dager til store naturopplevelser på den flate
savannen! Uansett årstid kan dere enkelt finne nok av
dyr og komme rundt de mest avsidesliggende områdene
av Serengeti. Her kan man også kjøpe en helt unik
opplevelse - ballongsafari! Dette er ikke inkludert i
reisens pris og bør bestilles hjemmefra.

En ballongsafari er perfekt for deg som vil ha det lille
ekstra på reisen. Tenk å sveve stille over savannen og se
dyrelivet fra en helt annen vinkel - en opplevelse for
livet!

Dere kan velge å bli med på en heldagssafari og dermed
ta med lunsj, eller nyte måltidet på campen/lodgen og
dele opp dagen med 3 enkeltstående game drives per
dag. Dere avtaler dagenes forløp med guiden/sjåføren.

Overnatting: ThornTree Camp (juni - mars) eller

/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark
/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark
/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark/thorntree-camp
/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark/serengeti-sopa-lodge
/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark/thorntree-camp


Sjelden,rød colubusape på Zanzibar
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Serengeti Sopa Lodge (april-mai)
Det vil fra juni til mars være mulig mot et tillegg å
overnatte på Serengeti Sopa Lodge.
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 7: Serengeti - Zanzibar
Nyt en tidlig frokost innen dere blir kjørt til flyplassen
ved Seronera-dalen. Herfra flyr dere til Zanzibar ved
middagstid. Dere har game drive på veien til flyplassen.

Flyturen er ikke bare komfortabel transport, men også en
fantastisk opplevelse på reisen. På klare dager får man
nemlig en flott utsikt over savannen man nettopp har
forlatt, i tillegg til Ngorongoro-høylandet.

Nå venter det nye opplevelser på Zanzibar. Dere blir
mottatt av BENNS' samarbeidspartnere på flyplassen og
kjørt til deres ønskede hotell.

Overnatting: Langi Langi Beach Bungalows, inkl. frokost
eller Ocean Paradise Resort, inkl. halvpensjon.
Inkluderte måltider: Frokost og evt. middag

Hvis dere ønsker å bo på et annet hotell, eller ha noen
dager i Stown Town, er dette mulig. Kontakt oss for mer
informasjon.

Dag 8 - 12: Badeferie på
Zanzibar
Nå er det tid for avslapning etter de mange
uforglemmelige inntrykkene etter safarien.

Langi Langi Beach Bungalows ligger i den nordligste
delen av Zanzibar og her er strendende fantastiske. Slapp
av ved svømmebassenget eller nyt dagen på stranda med
sitt innbydende, turkisfargede vann. Ta på deg
snorkleutstyret og se det fargerike livet under
vannoverflaten, eller bli med på en forfriskende seiltur.
Ocean Paradise Resort byr også på forskjellige utflukter.

Eller hva med å utforske Stown Towns smale og krokete
gater som tar deg til alt fra palasser og moskéer til
bittesmå butikker? Til tross for en del støy og et travelt
bybilde, byr denne gamle bydelen på en levende og
forlokkende atmosfære.

I år 2000 ble Stone Town oppført på UNESCOs
verdensarvliste som et prakteksempel på en swahilisk
handelsby fra Afrikas østkyst. Her kan man tydelig merke
den kulturelle innflytelsen fra Afrika, India og Europa,
foruten den arabiske kulturarven.

Historiske bygninger i Stone Town:

The House of Wonder, tidligere sultanpalass
The Palace Museum

/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark/serengeti-sopa-lodge
/afrika/tanzania/zanzibar
/afrika/tanzania/zanzibar/langi-langi-beach-bungalows
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa


Nyt de lekre strendene på Zanzibar
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Christ Church, anglikansk katedral
The Old Fort fra 1600-tallet
Joseph, romersk-katolsk katedral
Forodhani Gardens

Mange kjenner også Zanzibar som «The Spice Island», så
det er opplagt å bli med på en tur hvor man får se
plantasjer med grønnsaker, krydderier og eksotiske
frukter.

Et annet forslag er å dra til Jozani Forest som ligger på
den sørlige delen av øya. Her kan man være heldig å se
den sjeldne, røde Colobusapen. Det er også i dette
området man finner Menai Bay Conservation Area, som
er et beskyttet område for havskilpadder.

Overnatting: Langi Langi Beach Bungalows, inkl. frokost
eller Ocean Paradise Resort inkl. halvpensjon
Inkluderte måltider: Frokost og ev. middag

Hvis dere ønsker å bo på et annet hotell, eller ha noen
dager i Stown Town, er dette mulig. Kontakt oss for mer
informasjon.

Dag 13: Zanzibar -
hjemreise

Dere blir hentet på hotellet og turen går nå til flyplassen
på Zanzibar og herfra starter dere på hjemreisen. Det blir
en eller to mellomlandinger avhengig av flyselskap.

Dag 14: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.

/afrika/tanzania/zanzibar/langi-langi-beach-bungalows
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa


Priser og avganger
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Reiseperiode November - 14. desember   - Pris per person med opphold på Langi Langi inkl.
frokost

2 voksne - fra kr.
50 298,00 NOK

4 voksne - fra kr.
41 998,00 NOK

6 voksne - fra kr.
39 298,00 NOK

Reiseperiode Mellom jul og nyttår  - Pris per person med opphold på Langi Langi inkl. frokost

2 voksne - fra kr.
Kontakt oss

4 voksne - fra kr.
Kontakt oss

6 voksne - fra kr.
Kontakt oss

Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person med opphold på Langi Langi inkl. frokost

2 voksne - fra kr.
51 398,00 NOK

4 voksne - fra kr.
42 998,00 NOK

6 voksne - fra kr.
40 198,00 NOK

Reiseperiode April - mai  - Pris per person med opphold på Langi Langi inkl. frokost

2 voksne - fra kr.
49 398,00 NOK

4 voksne - fra kr.
41 198,00 NOK

6 voksne - fra kr.
38 498,00 NOK

Reiseperiode Juni  - Pris per person med opphold på Langi Langi inkl. frokost

2 voksne - fra kr.
51 398,00 NOK

4 voksne - fra kr.
42 998,00 NOK

6 voksne - fra kr.
40 198,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person med opphold på Langi Langi inkl. frokost

2 voksne - fra kr.
53 898,00 NOK

4 voksne - fra kr.
45 498,00 NOK

6 voksne - fra kr.
42 698,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Pris per person med opphold på Langi Langi inkl. frokost

2 voksne - fra kr.
51 398,00 NOK

4 voksne - fra kr.
42 998,00 NOK

6 voksne - fra kr.
40 198,00 NOK

Reiseperiode November - 14. desember  - Pris per person med opphold på Ocean Paradise Resort
inkl. halvpensjon

2 voksne - fra kr
54 598,00 NOK

4 voksne - fra kr
44 198,00 NOK

6 voksne - fra kr
40 798,00 NOK
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Reiseperiode Mellom jul og nyttår  - Pris per person med opphold på Ocean Paradise Resort inkl.
halvpensjon

2 voksne - fra kr
Kontakt oss

4 voksne - fra kr
Kontakt oss

6 voksne - fra kr
Kontakt oss

Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person med opphold på Ocean Paradise Resort inkl.
halvpensjon

2 voksne - fra kr
56 398,00 NOK

4 voksne - fra kr
45 498,00 NOK

6 voksne - fra kr
41 898,00 NOK

Reiseperiode April - mai  - Pris per person med opphold på Ocean Paradise Resort inkl.
halvpensjon

2 voksne - fra kr
51 898,00 NOK

4 voksne - fra kr
42 498,00 NOK

6 voksne - fra kr
39 298,00 NOK

Reiseperiode Juni  - Pris per person med opphold på Ocean Paradise Resort inkl. halvpensjon

2 voksne - fra kr
56 398,00 NOK

4 voksne - fra kr
45 498,00 NOK

6 voksne - fra kr
41 898,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person med opphold på Ocean Paradise Resort inkl.
halvpensjon

2 voksne - fra kr
59 998,00 NOK

4 voksne - fra kr
48 598,00 NOK

6 voksne - fra kr
44 798,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Pris per person med opphold på Ocean Paradise Resort inkl.
halvpensjon

2 voksne - fra kr
56 398,00 NOK

4 voksne - fra kr
45 498,00 NOK

6 voksne - fra kr
41 898,00 NOK

Ta kontakt med oss for priser på barn under 12 år.

Ta kontakt med oss for priser på barn under 12 år.

Oppgradering på fly:
Oppgradering til Business Class: fra kr. 18.400 (tillegg til prisen pr. person)

Oppgrader din safari-innkvartering på turen
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Hvis du vil gjøre safariopplevelsen ekstra komfortabel, kan du oppgradere overnattingsstedet til Ngorongoro Farm
House, Ngorongoro Sopa Lodge & Serengeti Sopa Lodge

Tilleggspris for oppgradering på 4.000 NOK i perioden januar - mars + juli - oktober

Tilleggspris for oppgradering på 2.000 NOK i perioden november - 14. desember

I perioden april - mai er denne oppgraderingen gratis.

https://www.benns.dk/afrika/tanzania/ngorongoro/ngorongoro-farm-house
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/ngorongoro/ngorongoro-farm-house
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/ngorongoro/ngorongoro-sopa-lodge
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/serengeti/serengeti-sopa-lodge


Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Oslo - Kilimanjaro / Zanzibar - Oslo, inkl. skatter
og avgifter (avreise fra andre flyplasser mot et
tillegg i pris)

1natt på Planet Lodge før safarien inkl. frokost

6dagers safari med overnatting iht. programmet

Helpensjon under hele safarien

All transport som nevnt i dagsprogrammet

Besøk hos en Masai-landsby

Privat guide/sjåfør på safarien og 4WD
safarikjøretøy

Gebyr til nasjonalparkene

Fly Serengeti (Seronera) - Zanzibar inkl. skatter og
avgifter

6netter på Langi Langi Beach Bungalows med
frokost (mulig å oppgradere til Ocean Paradise
Resort med halvpensjon)

Ballongsafari i Serengeti

Besøk ved Olduvai Gorge

Måltider, utflukter, entreer og transfers som ikke
er beskrevet i reiseplanen

Tips til guider/lokalt ansatte

Reiseforsikring

Visum til Tanzania - ca. 50 USD

Vaksiner (kontakt din fastlege)

Lokal turistskatt på Zanzibar på USD 1 per person
per natt

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/tanzanias-hoydepunkter-og-badeferie-pa-zanzibar-18794?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/tanzanias-hoydepunkter-og-badeferie-pa-zanzibar-18794%3E

