Tanzania & Zanzibar
25 feb - 8 mars 2018
Pris: ca 24 900 :Reseledare: David Duveskog
David är en av våra mest erfarna reseledare som lett resor till ett 10-tal länder och själv jobbat
som biståndsarbetare i Afrika i över 10 år






Besök i familjehemmen hos Sahlbergs
Safari i Lake Manyara och Ngorongoro
Afrikansk gudstjänst samt sol och bad vid Indiska Oceanen
Paradisön Zanzibar med boende i Stone Town möjlighet till utflykter vid
vackra stränder eller snorkla bland delfiner

Foton av Börje Lindström
Foton av Börje Lindström

Dag 1 – Söndag 25 feb
Vi flyger vid lunchtid från Stockholm till
Tanzania, Kiliminjaro Flygplats.
Dag 2 – Måndag 26 feb
Ankomst tidigt på natten vid 2 tiden. Vi
checkar in ett trevligt hotel Salsalinero Hotel i
Moshi. Hotellet ligger vackert beläget vid foten
av Afrikas högsta berg (5895m.ö.h). Vi sover
några timmar men innan lunch åker vi till
familjehemmen som ligger vid foten av
Kilimanjaro och drivs av Carl-Erik och Overa
Sahlberg. Efter en lång tids arbete i Clara kyrka
flyttade Carl-Erik och Overa Sahlberg till Overas
hemland Tanzania och tar hand om föräldralösa
barn. Många har förlorat sina föräldrar p.g.a.
aids. Vi tar lunchen vid familjehemmen och ger
en gåva för detta till detta i samband med en
frivillig insamling. Halvpension på hotellet ingår
denna dag.
Dag 3 – Tisdag 27 feb
Efter frukost och utcheckning vid 11 tiden från
hotellet går turen till Karatu och mot Lake
Manyara. Det är en av Tanzanias minsta
nationalparker på 330 km², varav sjön utgör de 200
km².
Området mellan sjön och de 600 meter höga Rift
Valley-sluttningarna i väst bjuder på öppna
grässlätter, djungelliknande skogar och
sumpområden.
Lake Manyara är ett eldorado för 380 fågelarter och
inte minst stora elefant- och babianflockar.
Denna dag stressar vi inte utan tar det lite lugnt på
morgonen. Besöket i parken tar vi på torsdagen. Nu
passerar vi bara förbi och får härliga
naturupplevelser längs vägen.
Vi äter lunch längs vägen och når vårt vackra hotell
Simba lodge i god tid för kvällsmaten.
Helpension.
Dag 4 – Onsdag 28 feb
Efter frukost åker vi genom Ngorongoros backiga
högslätt (lika stort som Skåne), där de rödklädda
masaierna bor i runda hyttor och deras boskap äter
gräs mellan savannens zebror, gnuer och giraffer.
Vi äter vår lunch i storslagna omgivningar på
kraterbotten. Efter lunchen blir det en spännande
safari i den 260 km² stora kraterbotten - ett paradis
för de permanentboende 30 000 djur som har
rinnande vatten året runt. 600 meter över oss tornar
kraterkanten upp hela vägen runt.
Vi kan knappast missa att se många av de djur varje
safariturist längtar att få se. Har vi tur får vi kanske
också se den ovanliga svarta noshörningen. Innan
kvällen åker vi tillbaka till vårt lodge, Helpension.

Dag 5 – Torsdag 1 mars
Efter frukost åker vi in i den vackra
nationalparken Lake Manyara. Här kan en kikare
komma väl till pass då parken har så många
fågelarter. Har vi tur får vi de berömda
trädklättrande lejon som parken är berömd för.
Efter lunch tar vi oss till Arusha där vi checkar in
på vårt hotell för natten. För dom som orkar och
vill inbjuds tillsammans med reseledaren att på
kvällen besöka Trosgnistans nya kyrka i närheten
av hotellet.
Frukost och lunch ingår idag
Dag 6 till 9 - Fredag 2 mars - Måndag 5 mars
På fredagsmorgonen flyger vi till Dar Es Salaam
Vi bor vackert på Giraffe Ocean View Hotel vid
Indiska Oceanen. Ett paradis för den som älskar
bad och sol. Möjligheter till extra utflykter till en ö i
närheten eller en tur med snorkling. På söndagen är
vi med om en livlig afrikansk gudstjänst i
Trosgnistans vänförsamling. För dom som vill
besöker vi också en av förskolorna. Fredag till
söndag ingår halvpension. I övrigt frukost.
På måndag åker vi expressbåt till Zanzibar där vi
bor centralt i Stone Town nära till havet.
Dag 10 till 11 – Tisdag 6 mars -Onsdag 7 mars
Vi bor i Stone Town på Dhow Palace Hotel.
Ett härligt hotell med pool och några hundra
meter till stranden. Här erbjuds intressanta
dagar. Du kan promenera runt på marknaden,
köpa kryddor, oljor & smycken, kika i andra
butiker och besöka den gamla
slavmarknaden. Slavmarknaden där var en av
de största i östra Afrika och även den allra sista
En av dagarna ordnar vi extra utflykt för dom
som vill med båt till delfinerna, snorkling och
härliga stränder. Tillkommer extra kostnad för
detta. Endast frukost ingår.
Dag 12 – Torsdag 8 mars
Tidigt på morgonsidan åker vi till den
närbelägna flygplatsen och börjar vår resa
hem till Sverige. Vi kommer hem till
kvällen.
EN RESA SOM SLÅR DET MESTA DU VARIT MED OM!

Anmälan och regler:
Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på
www.duvres.se eller ring 0278-16005 och därefter betalas
anmälningsavgiften på 2500 kr till BG 5199-4119
(avdrages vid slutfakturering)
Avbokningsvillkor
Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 5% av
resan pris, dock lägst 700kr.
45-35 dagar före avresa kostar en avbokning 25% av resans pris.
34-21 dagar för avresa kostar en avbokning 50% av resans pris.
20 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %.
Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta senast 4
veckor före avresa och då betalas 100% tillbaka till resenär.
I samband med att man anmäler sig kan man också betala ett
avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela resan
återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc..
Läkarintyg erfordras.
Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller
på grund av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta
senast 4 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela
inbetalda summan.
Vi reserverar oss för prisändringen som ligger utanför vår
kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter,
valutakurser, tidsändringar etc. Hotell byte mot likvärdigt.
Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att
fullfölja resan pga. sjukdom eller annan händelse som
omöjliggör hans medverkan, så genomförs resan med annan
reseledare.
Teknisk arrangör:
Duveskogs Reseservice AB med garantier ställda enligt
kammarkollegiet

Pris: ca 24 900:(Priset fastställs 6 månader innan resan)

I resans pris ingår:

Tillkommer:
Övriga måltider, måltidsdrycker, eventuella
extrautflykter, dricks ca 50 USD, visum ca 50 USD +
porto.
Enkelrumstillägg: CA 4000 KR
Flyg: från Arlanda.
Hotell: Bra turisthotell som närmare specificeras senare.

Praktisk information:
Valuta: Tanzania shilling, 100 SEK = ca 24 000 shilling
(TZS)
Vaccination: Polio-, stelkramps- och
difterivaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A
rekommenderas. Medtag Profylax mot malaria.
Kontakta din hälsocentral för mer info.
Visum: Kostar ca 50 USD + porto. Ansökan sker vid
flygplatsen vid ankomst till Tanzania. För mer
information kontakta oss.
Kranvatten: Bör ej drickas. Köp vatten på flaska istället.
Tidszon: Tanzania ligger +2 timmar framför svensk tid.
När klockan är 12:00 i Sverige är den 14:00 i Tanzania.
(Gäller när Sverige har vintertid).
Dricks: Gemensam dricks samlas in till hotell, chaufförer
och guider. Därmed lämnas inte separat dricks till dessa
kategorier. Om ni går ut och äter middag vid sidan av
det som ingår i programmet bör 10% dricks lämnas om
ni är nöjd med servicen.
o
o
Medeltemperatur: Feb ca 25 C (Zanzibar ca 30 C)

Ord från reseledaren;
”Att få förmånen att leda en resa med
förväntansfulla resenärer är något jag älskar. Alla
resmål har sina upplevelser och sin charm. Afrika
ligger mig av naturliga skäl varmt om hjärtat. Det
finns få naturupplevelser som kan slå det man
upplever på savannen med alla djur eller sagolika
stränder på Zanzibar. Jag tror denna resa blir en 10
poängare”.

