
 

    
  

 Tanzanias nordlige diamanter 
Arusha – Tarangire – Lake Manyara - Ngorongoro - Serengeti 

 

           Luksus safari med bil og fly alle dage året rundt 



 

 
Peacock Travel byder velkommen til verdens formodentligt mest 
komplette safariland, Tanzania.  
På særdeles komfortabel maner, vil I opleve nogle af verdens mest berømte og ikoniske 
safariområder, hvor vildtbestanden er så rig og varieret, at det overgår de flestes 
forventninger.  
Oplev det varme og imponerende Tarangire med Baobab træer og gigantiske flokke af 
elefanter, det enestående skue ved Ngorongoro krateret og naturligvis Serengeti, der er 
hjem for godt 1,5 millioner gnuer og en kvart million zebraer samt store mængder af rovdyr. 
Uanset årstid, byder vi altid på den helt rigtige placering for jeres safariindkvartering, og I 
bor ligeledes altid på udsøgte safaricamps med direkte udsigt til storslåede oplevelser og 
fantastisk komfort – vi er din garanti for særdeles høj standard og en unik safaristemning. 
 
På rejsen kører I imellem områderne i yderst komfortable biler, så I også oplever og 
fornemmer den smukke afvekslende natur, på de ganske korte strækninger der er mellem 
områderne. Efter den sidste nat i Serengeti, flyver I retur til Arusha for hjemrejse eller for 
ophold på f.eks. Zanzibar. I bruger derfor jeres kostbare ferietid på at nyde Tanzania, 
opleve og suge indtryk til jer, uden unødig transportkørsel.  
De beskrevne hoteller er alle af højeste karat, men vi har mange flere at byde på, hvis I har 
særlige præferencer. Kontakt os venligst for yderligere informationer. 
 
Fem højdepunkter på denne rejse: 

• Privat safari i alle de bedste safariparker 

• Fremragende indkvartering, placering og safaristemning 

• Begrænset kørsel og fly fra Serengeti til Arusha 

• Ægte Big-Five safari i yderst komfortable biler 

• Tilpas rejsen som du ønsker og forlæng evt. med Zanzibar 
 

Rejsen dag for dag 
 
Dag 1.   Afrejse Danmark mod Tanzania 
Der flyves mod Kilimanjaro lufthavnen i det nordlige Tanzania, hvor I ankommer om aftenen 
(flyskift undervejs). I bliver derefter hentet i Kilimanjaro lufthavnen og køres til det dejlige 
Arusha Coffee Lodge. 
Foruden et meget højt niveau af komfort er området domineret af frodighed, ikke mindst en 
stor kaffeplantage, hvor man kan få rundtur. Opholdet er med morgenmad, men øvrige 
måltider kan naturligvis tilkøbes.  



 

 
Dag 2.   Arusha – Tarangire 
Efter en dejlig nat og herlig morgenmad, venter jeres private chauffør 
med sin komfortable safaribil, og er klar til vise sit smukke land frem. 
Ruten går ud af byen mod syd til området ved den meget afvekslende Tarangire National 
Park, som i særdeleshed i den tørre periode fra juni til oktober er sublim for de helt store 
safarioplevelser. Antallet af elefanter er legendarisk, men også de øvrige markante dyr ses i 
parken, ikke mindst i nærheden af Tarangire floden, som er hele området livsnerve når alt 
andet er tørret ud. 
Målet for indkvarteringen de kommende to nætter er den fremragende Swala Camp, der 
ligger i et roligt hjørne i parkens sydlige del. Alt ånder af højeste komfort lige fra måltider og 
indkvartering til personlig attention. Campen byder også på en dejlig pool, der i de varme 
perioder midt på dagen, er yderst populær. Swala Camp byder i alt på 12 store telte, der 
alle vender mod det permanente vandhul. 
Bemærk at denne camp er lukket i april og maj. Her tilbyder vi f.eks. Little Olivers Camp 
som et rigtig godt alternativ. 

 
Dag 3. Tarangire 
I har hele dagen til at nyde dette smukke område, hvor Baobab træer pryder store dele af 
det tørre savannelandskab. Der er god tid til både at opleve dyrelivet, men også til at nyde 
den pragtfulde camp. 

 



 

 
Dag 4. Tarangire – Lake Manyara – Ngorongoro 
Fra det veldækkede morgenbord sættes kursen mod det frodige Rift 
Valley område ved den farverige handelsby Mto wa Mbu, hvor indkørsel til Lake Manyara 
National Park ligger. I er fremme så en del af formiddagen og lidt af eftermiddagen kan 
nydes i den meget varierede og smukke park. I området findes løver, elefanter, bøfler, 
leopard, et særdeles varieret og rigt fugleliv samt store mængder flodheste i søen. Efter en 
dejlig safarioplevelse i skoven, på savannen og ved søen, slutter I af med en dejlig frokost 
på en lodge med fantastisk udsigt over Manyara området. 

Herefter køres der mod Ngorongoro højlandet. I afstand er der ikke langt, men der stiges fra 
885m over havets overflade til hele 2300 meter. Under kørslen mod det frodige og til tider 
lidt kølige kraterområde, vil der være betagende udsigter til det lavland man netop har 
forladt. Efter at have passeret gaten til selve Ngorongoro reservatet, er den sidste kørsel 
mod kanten af kraterområdet præget af tæt skov. 
Med lidt held ses bøfler og elefanter under den sidste kørsel mod fantastiske Entamanu 
Ngorongoro, der er den nyeste af de få lodges der ligger ved selve kraterkanten. Kun seks 
værelser, hvor et er velegnet for familier, byder på direkte udsigt til selve krateret samt en 
unik kombination af ægte safaristemning tilsat et strejf af moderne stil og komfort. Resten af 
dagen bruges til afslapning og nydelse. To nætter i campen. 

 
 
 
Dag 5. Ngorongoro 
Dagen er til safari. I de tidligste morgentimer, efter morgenmaden, hvor luften kan være 
kold, sætter bilen retning mod den stejle nedkørsel til bunden af selve krateret. 600 meter 
nede, i forhold til kraterkanten, skal I nyde dagen sammen med en af de største 
koncentrationer af rovdyr i verden; Løveflokke, store mængder af hyæner samt med lidt 
held leopard og gepard.  
 



 

 
 
 

 
Midt på dagen nyder I den medbragte frokost, med udsigt til den mægtige kratervæg, der 
omkranser dette 260km2 naturparadis som er en del af Ngorongoro Conservation Areas 
8292 km2 UNESCO beskyttede område – et sandt naturvidunder.  
Safarien fortsætter, og først sidst på eftermiddagen køres der retur til Entamanu 
Ngorongoro for middag og overnatning. 
 
Dag 6. Ngorongoro - Serengeti 
Efter morgenmaden forlader I højlandet og fortsætter mod Serengeti. Kørslen er smuk og 
med klassiske savannelandskaber, med udsigt til Akacietræer, Masai landsbyer samt snart 
savannevildt som gazeller, zebraer og giraffer. Nede fra højlandet er det den flade 
græssavanne der omkring Nabi Gate, officielt fortsætter som mægtige Serengeti National 
Park. Året rundt er her godt med dyr, men især fra december til marts er koncentrationen af 
store pattedyr i en klasse uden sammenligning. 1,5 million gnuer og ¼ million zebraer nyder 
godt af det korte og nærrigsrige græs som dominerer landskabet. 
I har tre nætter I Serengeti, hvilket giver jer rigtig god tid til at nyde, opleve og fordøje en 
endeløs række af oplevelser blandt Afrikas storvildt. 



 

Vi tilpasser altid vores rundrejser og tilbud afhængig af sæsonen. Vi 
benytter derfor flere forskellige camps og lodges, der nøje passer ind til 
årstid og forventninger. Dette program er baseret på Serengeti Pioneer 
Camp, men tilpasses efter ønsker og årstid. 

 
Dag 7. og 8 . Serengeti  
To hele dage i Serengeti, med rigtig god tid til safarikørsel blandt det helt enestående 
dyreliv. Med den rette placering af sin camp, kan man forvente at den store migration af 
gnuer og zebraer opholder sig tæt ved. Koncentrationen af rovdyr er altid høj, hvilket tydelig 
kan høres om natten og opleves om dagen. Måske bliver en af opholdets store oplevelser 
den hurtige Gepard, der med omkring 110 km i timen jager savannens mindre gazeller.  
Frokosten kan medbringes på savannen, så I kan komme ekstra langt rundt I jeres søgen 
efter de helt store oplevelser. Den ene morgen, kan I tilkøbe ballonsafari. En sublim 
oplevelse, som I bør bestille hjemmefra, da de ofte er udsolgt. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Dag 9.  Serengeti fly til Kilimanjaro eller Zanzibar 
Efter morgenmaden køres der fra safari campen til den lokale lufthavn i Serengeti, hvorfra I 
flyver sidst på formiddagen mod Arusha eller Kilimanjaro for natflyet hjem. Mod tillæg, kan 
der stilles hotel til rådighed inden flyvningen mod Danmark. 
Alternativt kan der flyves til 
Zanzibar for en række 
afslappende dage på krydderiøen, 
hvor verdensklasse strande, 
eventyr og sublime hoteller venter.  
 
Dag 10. Ankomst Danmark 
Efter flyskift i f.eks. Amsterdam er 
der ankomst til Danmark tidligt på 
dagen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Priseksempel 
1.november – 15. december 2018 
Ved seks deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 39.900,- 
 
Ved fire deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 41.900,- 
 
Ved to deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 46.500,- 
 
Tillæg for eneværelse      Kr. 6.900,- 
 
Priseksempel 
11.– 31. januar samt februar og marts 2019 
Ved seks deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 46.900,- 
 
Ved fire deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 48.500,- 
 
Ved to deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 52.500,- 
 
Tillæg for eneværelse fra    Kr. 9.400,- 
 
Priseksempel 
1.– 10. januar samt 1. juni til 31. oktober 2019 
Ved seks deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 51.900,- 
 
Ved fire deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 52.900,- 
 
Ved to deltagere i egen bil 
Pris pr. voksen deltager i delt dobbelt værelse/telt fra  Kr. 57.900,- 
 
Tillæg for eneværelse fra    Kr. 13.900,- 
 
Hør om særpris for børn under 12 år der deler værelse med to voksne. 
 
Priserne er baseret på US$ kurs af 25. september 2018, med priser på de herunder 
fremhævede lodges og camps. Flypris er baseret på økonomiklasse priser med KLM pr. 25. 
september 2019. Priserne kan ændres ved bestilling af tilbud. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Prisen for safarien dækker: 
* Alle nævnte fly inkl. fly fra Serengeti til Kilimanjaro på dag 9 
* Afgifter og skatter 
* Safari som beskrevet inkl. park entreer 
* Arusha – en nat på Arusha Coffee Lodge med morgenmad 
* Tarangire – to nætter på Swala Camp 
* Ngorongoro - To nætter på Entamanu Ngorongoro 
* Serengeti – tre nætter på Pioneer Camp med All Inklusive 
* Engelsk talende chauffør/guide i komfortabel 4-hjulstrukne bil 
* Garanti for vinduesplads på safarien 
* Al kørsel mellem lufthavne og hoteller. 
 
Prisen dækker ikke: 
* USD 50 i kontanter til visum afgift ved ankomsten til Tanzania 
* Vaccinationer og forsikringer.  
* Drikkevarer og drikkepenge 
* Private indkøb og udflugter f.eks. ballonsafari i Serengeti 

 

 
 

Peacock Travel – Strandvejen 185, 2900 Hellerup – Tlf. 39618618 – www.peacocktravel.dk 


