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46 998,-
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På denne reisen venter et opplevelsesrikt og spennende
safariprogram, hvor dere får oppleve det unike dyrelivet som
vandrer rundt på de endeløse gresslettene i Serengeti. Her er det
gode muligheter for å se 'The Big Five' og store flokker med gnu,
zebra og ulike typer antiloper. I løpet av safarituren skal dere bo
på den luksuriøse 5-stjerners campen, Serengeti Pioneer Camp,
som ligger sentralt plassert i Serengeti med nydelig utsikt utover
savannen.
Når safaridelen er over så flyr dere direkte fra Serengeti til den
idylliske 'krydderøya' Zanzibar. Se frem til 4 netter på
luksusresortet, The Zuri Zanzibar Resort, med en perfekt
beliggenhet ved en av Zanzibars beste strender, Kwenda.
En perfekt kombinasjon av safari, badeferie og luksus.

Safari i verdensberømte Serengeti

Strandferie på eksotiske Zanzibar

Opphold på luksus lodges i Tanzania og resort på
Zanzibar

Opplev 'The Big Five' og et mangfoldig dyreliv

https://www.benns.no/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark/serengeti-pioneer-camp
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge -
Ankomst Kilimanjaro
I dag er det avreise fra Norge til Kilimanjaro i Tanzania
med en mellomlanding underveis. Dere ankommer til den
internasjonale flyplassen i Kilimanjaro om kvelden. Etter
innreiseformalitetene er overstått blir dere mottatt av
våres leverandør og transportert til den flotte lodgen,
Arusha Coffee Lodge. Turen fra flyplassen tar normalt
sett ca. 1 time, og når dere er kommet frem kan dere få
dere en god natts søvn innen de store safariopplevelsene
som venter i morgen.

Arusha Coffee Lodge har en perfekt beliggenhet i
utkanten av Arusha, og ligger tett på Arusha flyplass som
kun er en 5 minutters kjøretur unna lodgen.

Overnatting: Arusha Coffee Lodge

Dag 2: Serengeti
(Seronera)
Etter en tidlig frokost går turen til Arusha flyplass, kun en
kort kjøretur unna lodgen. Dere skal nå fly til
landingsbanen i det sentrale Serengeti, og på flyturen er
det kun lov til å medbringe 15 kg med bagasje. Når dere
lander blir dere møtt av en representant fra Serengeti
Pioneer Camp som kjører dere til campen. På vei til
campen vil dere få et inntrykk av den gigantiske
savannen og allerede nå er det gode sjanser for å se noen
ville dyr. Ved ankomst til campen blir det innsjekking og
dere har tid til å sjekke ut den flotte campen innen
lunsjen blir servert.

Serengeti
På ettermiddagen skal dere på deres første game drive
på de langstrakte viddene i Serengeti. Serengeti er kjent
for sitt åpne landskap med gressletter så langt øyet kan
se, og er et av Afrikas mest fascinerende safariområder.
Mengden av dyreliv her er helt utrolig, det er anslått om

/afrika/tanzania/kilimanjaro
/afrika/tanzania
/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark


Savannen i Serengeti
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lag to millioner gnu, en halv million zebraer, hundretusen
Thompson's gazeller og tusenvis av andre typer
antiloper. Serengeti er også kjent for den store
gnu-migrasjonen som finner sted hvert år, hvor to
millioner gnu forflytter seg rundt i en sirkel mellom
Tanzania og Kenya for å finne gress. Dette anses for å
være et av verdens mest unike dyreshow.

I løpet av safarien får dere oppleve en ekte klassisk
afrikansk sundowner fra en observasjonsplattform - den
flotteste solnedgangen man kan forestille seg og det hele
nytes med en cocktail.

Når dere er tilbake på campen får dere servert en god
middag med drikkevarer inkludert (utenom champagne).

Serengeti Pioneer Camp
Serengeti Pioneer Camp ligger i den sørlige delen av
Serengeti sentrum - i Moru Kopjes-området. En ideell
beliggenhet for å oppleve det store dyrelivet. I tillegg er
det store muligheter til å se The Big Five (løve, leopard,
elefant, neshorn og bøffel), og nyte den fantastiske
utsikten over Moru Kopjes, Magadi-sjøen og den
endeløse savannen.

Overnatting: Serengeti Pioneer Camp

Dag 3: Game drives -
Serengeti
I dag er nok en dag med unike natur- og dyreopplevelser
på den flate savannen i Serengeti! Det blir både morgen
og ettermiddagssafari i dag, og alle måltider blir servert
på campen. Det er bare å glede seg til det varierte
dyrelivet man finner her i Serengeti, og det er gode
sjanser for å se de velkjente 'The Big Five', nemlig løve,
elefant, bøffel, leopard og neshorn, og ikke minst store
flokker med gnu, zebraer og antiloper. Dere kommer tett
på dyrelivet når dere kjører rundt i 4X4 safarikjøretøy
med deres erfarne og kunnskapsrike guide.

På Serengeti Pioneer Camp kan man booke en helt unik
opplevelse - ballongsafari (ikke inkludert i prisen). En
ballongsafari er perfekt hvis dere ønsker det lille ekstra,
og det er en magisk opplevelse hvor man svever stille
over savannen mens man får full oversikt over dyrelivet
som vandrer rundt under dere. En opplevelse for livet!

Serengeti Pioneer Camp tilbyr også vandresafarier til de
som ønsker det.

*Ballongsafarien bør bookes på forhånd i god tid.

Overnatting: Serengeti Pioneer Camp

/afrika/tanzania
/afrika/kenya
https://www.benns.no/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark/serengeti-pioneer-camp
/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark/serengeti-pioneer-camp


Gnuflokk og zebraer som prøver å krysse elven
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Dag 4: Game drive -
Avreise til Zanzibar
Før frokost skal dere på en siste game drive. Om
formiddagen går turen tilbake til landingsbanen Seronera
hvor dere skal ta et fly til eksotiske Zanzibar. Dere er
fremme i Zanzibar om ettermiddagen, og på flyplassen
blir dere hentet og kjørt til det lekre resortet, The Zuri
Zanzibar Resort.

The Zuri Zanzibar Resort er et 5 stjerners resort som har
en perfekt beliggenhet ved Kwenda Beach på den
nordlige delen av Zanzibar. Dette området er kjent for å
ha de absolutt beste strendene på hele Zanzibar, så det
er det bare å glede seg til.

Det er 4 netters opphold på The Zuri Zanzibar Resort
med halvpensjon i Garden Bungalows. Ønsker man å
oppgradere til andre typer bungalows eller suites kan
man det for et tillegg i prisen.

Les mer om The Zuri Zanzibar Resort her.

Overnatting: The Zuri Zanzibar Resort

Dag 5-7: Zanzibar
De neste 3 dagene kan dere virkelig senke skuldrene og
bare nyte omgivelsene på denne vakre og eksotiske øyen

utenfor østkysten av Afrika. Det er selvfølgelig ypperlige
forhold for avslapning og bading på resortet og stranden.
Ønsker dere derimot å utforske mer av øyen, så kan man
dra på ulike utflukter til blant annet Stone Town, Prison
Island eller Jozani Forest.

Zanzibar
Zanzibar er et tropisk paradis uten like med sine
langstrakte hvite sandstrender, turkise vann og
imponerende korallrev. Det er et perfekt sted for ulike
vannsportaktiviteter som blant annet dyphavsfiske,
snorkling, para-sailing, windsurfing og kanopadling.
Zanzibar er også kjent som 'Spice Island' eller
krydderøya, og her kan du dra på en 'spise tour' for å
oppleve plantasjer med all verdens krydder.

Stone Town
Mens man er på Zanzibar så kan vi anbefale å ta en tur
innom den sjarmerende og gamle bydelen Stone Town,
hvor det bor ca. 700.000 innbyggere. I Stone Town er det
smale gater, utskårne dører, og mange ulike markeder.
Det er et spennende sted fylt med mye historie og
afrikansk kultur.

Les mer om Zanzibar her.

Overnatting: The Zuri Zanzibar Resort

/afrika/tanzania/zanzibar
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar


Kendwa beach på Zanzibar
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Dag 8: Avreise fra
Zanzibar
En fantastisk reise er slutt og om formiddagen er det
utsjekking fra hotellet. I løpet av dagen blir dere hentet
og kjørt til flyplassen hvor hjemreisen så begynner. Dere
har en eller to mellomlandinger på vei til Norge.

Dag 9: Ankomst til Norge
I løpet av dagen lander dere hjemme i Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode November - 12. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
52 898,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
Kontakt oss

Reiseperiode Januar - februar  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
60 898,00 NOK

Reiseperiode Mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
52 898,00 NOK

Reiseperiode April - mai  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
46 998,00 NOK

Reiseperiode Juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
58 998,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
60 898,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
58 998,00 NOK



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 Norge - Kilimanjaro//Zanzibar - Norge inkl.
skatter og avgifter

Fly Arusha - Serengeti (Seronera)

All transport som nevnt i programmet

1natt på Arusha Coffee Lodge innen safarien inkl.
frokost

3dagers safari med 2 netters overnatting på
Serengeti Pioneer Camp

Game drives under safarioppholdet er sammen med
andre

Helpensjon og drikkevarer under safarien

Gebyr til nasjonalparkene

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

4netter på The Zuri Zanzibar Resort i Garden
Bungalow med halvpensjon

Reiseforsikring

Tips til guider/lokalt ansatte

Visum til Tanzania - pt. 50 USD

Champagne, eksl. vin og brennevin på Serengeti
Pioneer Camp

Øvrige måltider på Zanzibar

Lokal turistskatt på Zanzibar på USD 1 per person
per natt

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/luksussafari-i-tanzania-og-opphold-pa-zanzibar-57182?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/luksussafari-i-tanzania-og-opphold-pa-zanzibar-57182%3E

