


Salsalinero Hotel . Hotellet ligger 

vackert beläget vid foten av Afrikas högsta berg (5895m.ö.h). Idag vilar vi ut och bekantar oss med omgivningen och 

njuter av naturen och poolen. Halvpension 

  

 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. Vi återvänder till 

hotellet i god tid innan kvällen och äter gemensam middag. Halvpension 

 
Efter frukost och utcheckning vid 9 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 fredagen. Nu passerar vi bara 
förbi och får härliga naturupplevelser längs vägen. 

Vi äter lunch längs vägen och når vi vårt vackra Bougainvillea Safari Lodge i god tid för kvällsmaten. Halvpension.  
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ut och bekantar oss med omgivningen och njuter av naturen och poolen. Halvpension 

 

 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. Vi återvänder till  

hotellet i god tid innan kvällen och äter gemensam middag. Halvpension 

 

Efter frukost och utcheckning vid 9 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 fredagen. 
Nu passerar vi bara förbi och får härliga naturupplevelser längs vägen. 
Vi äter lunch längs vägen och når vi vårt vackra Bougainvillea Safari Lodge i god tid för  

kvällsmaten. Här ingår halvpension.  



februari 

Efter frukost åker vi genom Ngorongoros backiga högslätt (lika stort som Skåne), där de rödklädda 

masajerna 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,  
Frukost och middag på hotellet och lunchpaket som vi äter i nationalparken. 

Dag 6, Lördag 19 februari 
På förmiddagen åker vi in i nationalparken vid Lake Manyara som vi passerat på onsdagen. Vi tar 
förmiddagen här i denna vackra park där vi äter våra lunchpaket som vi fått med oss från  
hotellet. Efter lunch tar vi oss till Arusha där vi checkar in på vårt hotell Ilboru Safari Lodge för  
natten. Vi ser oss omkring i Arusha och relaxar lite vid poolen.  Frukost och lunchpaket som vi 
äter i parken. 
 

februari  
På förmiddagen är vi eventuellt med på en gudstjänst i Trosgnistans systerkyrka i Arusha och där-

efter 

Du kan prome-

nera 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. 

Man hyra båt och åka ut till en sandö för bad i kristallklart härligt vatten. Efter 2 nätter i Stone 
Town åker vi några mil till nordöstra sidan av ön och bor 3 nätter på det vackra strandhotellet 
Queen Hotel. Det ligger precis vid havet med egen pool och många härliga restauranger längs 
stranden. Man kan göra egna utflykter med delfin dyk eller hyra båt och snorkla och mycket mer. I 

Stone Town ingår frukost medan halvpension ingår på Queen Hotel. 

februari 



RESELEDARE: David Duveskog har jobbat som 
missionär i Afrika i 10 år. Har genom Duveskogs 
Reseservice lett en mängd resor till flera länder. 
David har under de sista åren specialiserat sig på 
Afrika där resenärerna brukar ge resorna det 
högsta betyget.  

Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på www.duvres.se eller ring oss på 0278-16005. När du fått din bokningsbekräftelse ska 

en anmälningsavgift på 2500 kr betalas inom 7 dagar (summan avdrages sedan vid slutfakturering). I samband med att man betalar sin 

anmälningsavgift kan man också köpa till reseförsäkring och/eller ett avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela resan åter 

betald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Läkarintyg erfodras.  

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. 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 inbe-

talda summan.   

Vi reserverar oss för:  prisändringar som ligger utanför vår kontroll, 

som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser,  

tidsändringar etc.  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  

PRIS:  prel. 24 500* kr 
*Pris inkl. rabatt se hemsida och vid 18 deltagare. Vid färre deltagare kan priset 

bli något högre. 

PRISET INKLUDERAR:  

Flyg, flygavgifter, del i dubbelrum med halvpension dagligen utom 

vid Dhow Palace, transfer samt utflykter enligt programblad  

ENKELRUMSTILLÄGG: Mer info kommer 

BARNRABATT:  Mer info kommer 

HOTELL:  15-17/2 Sal Salinero Hotel 

17-19/2 Bougainvillea Safari Lodge/Ngorongoro Coffee Lodge 

19-20/2 Ilboru Safari Lodge/Four Points By Sheraton Arusha 

20-22/2 Dhow Palace Hotel 

22-25/2 Zanzibar Queen Hotel(Sea View Room) 

FLYG:  Turkish airlines 

AVRESEORT:  Arlanda, Köpenhamn och Göteborg 

INGÅR EJ: Lunch, måltidsdryck, dricks, visum (Visumkostnaden är 

för närvarande 50 USD och Duveskogs kan ge råd och tips med din 

visumansökan) 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:  Prel. 1155 SEK för del i dubbelrum och  

prel.  1475 SEK för enkelrum. Avbeställningsskydd ska betalas in  

tillsammans med anmälningsavgiften! 

Bougainvillea Safari Lodge 

Zanzibar Queen Hotel 


