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TANZANIA
VILT – VAKKERT – TRYGT
Vi inkluderer det meste i turplanene dine - forutsigbarhet både i opplevelser og økonomi
W: www.pearljourneys.com M: info@pearljourneys.com Inst.: pearl_journeys FB: www.facebook.com/pearljourneys.perlereiser T: +47 41465668

UTKAST TIL PROGRAM
Dag

Aktivitet

Detaljer inkludert i prisen

Annet

Dag 1

Flyturen Norge - Tanzania

•
•

Skyss fra flyplassen til hotellet
3 netter helpensjon på Marangu Hotel
Dag 1 – 9: http://www.maranguhotel.com

Vi reserverer gjerne flybilletter uforpliktende, som kan kanselleres fritt fram
til ca 4 uker før avreise
Hotellet vi har brukt siden 1996 – leverer på alle suksess-kriterier.
Ligger på over 1000 moh og gir dermed ekstra akklimatisering.

Dag 2

Forberedelser til den store toppturen

•
•
•
•

Utstyr blir sjekket, supplert om noe mangler.
Bagasjen til turen leveres i resepsjonen.
Briefing med en erfaren inspirator
Landsbytur i Marangu: Mchaga-stammens liv i
grottene mm

Ved kontraktsignering: Detaljerte pakkeråd for fjellturen

Dag 3 - 9

Den store toppturen, se eget program i
detalj

•
•
•
•

Skyss til og fra inngangen til fjellet
Overnatting med helpensjon
Bærere og guider
Alle skatter og avgifter

Se eget vedlegg for detaljene
Telt og stedlige latriner er inkludert, men eget toalett-telt for deres gruppe
kan skaffes for et tillegg i prisen.

Dag 9– 12

Safari

•
•

Husk kikkert! 😉
Partner vi kjenner og vet hva han står for. Leverer hver gang.

Lake Manyara Nasjonalpark &
Ngorongoro Krateret

•

Skyss til Lake Manyara
2 netter helpensjon
https://kizumbacamp.com/
Gamedrives:
Dag 10: Ettermiddag i LM
Dag 11: Dagstur til Ngorongoro
Dag 12: Morgen-game drive i LM
Alle skatter og avgifter for bil, sjåfør og passasjerer
Skyss til flyplassen
Skyss fra flyplassen til hotellet
4 netter inkl. frokost
www.lighthousezanzibar.com
Skyss til flyplassen

Hva med å planlegge opplevelser i Stone Town på vei til flyplassen?
Hotell vi har brukt i mange år – alle fornøyd,

•
•

Dag 12 – 16

Zanzibar

•
•
•

NB! Alternativt program etter Kilimanjaro – for deg som foretrekker å ferdes litt utenfor de mest opptråkkede turist-stiene:
Safari i sør og sol, sjø og kultur i landsbyen Mlingotini: www.bomanibeach.com
Kanskje du også vil ta en båttur derfra til Zanzibar?

• Pakkeråd før du reiser

KILIMANJARO

• Solid briefing før start
• Erfarne guider som snakker godt engelsk

• Næringsrik og innbydende mat underveis

Til topps –
Marangu Route
• Fra første møte med de klare guidene
og bærerne
• Turen mot toppen skal forseres
saaaakte.
På Swahili får du beskjed: Pole – pole!
• På toppen skal det fotograferes
• Vel need i hagen på hotellet blir det
feiring når turen er vel overstått

SAFARI

Lake Manyara
• Allsidig natur med rikt dyre- og
fugleliv
• Innsjø og våtmark
• Tette skogsområder
• Åpne savanner
• Annerledes opplevelser
• Treetop Walk
• Bro ut i innsjøen
• Eksotisk overnatting

ZANZIBAR

