
FORFATTERSKOLENS SKRIVEREISE 7. – 18. mars 2023: 
«Impressions create expressions!»
Sol, sjø og kultur, safari og Zanzibar

TANZANIA: VILT – VAKKERT – TRYGT
W: www.pearljourneys.com M: info@pearljourneys.com Inst.: pearl_journeys
FB: www.facebook.com/pearljourneys.perlereiser  T: +47 41465668 



Reiseleder: Solfrid Gjengset
Hun begynte sitt Tanzania-liv i 1996 og har siden vært sterkt knyttet til
landet og folket der. 
Hun eier og driver Pearl Journeys i Norge 
& BOMANI beach BUNGALOWS i Tanzania.

Hennes visjon er å bidra til at kunder kan oppleve fascinerende natur og 
nære møter med menneskene som bor der: En reise som setter varige spor. 
På sine turer suppleres hun av profesjonelle, lokale guider.
Lokalt ønsker hun også å sette varige spor – ansvarlig turisme:
http://www.sharingforlife.no/

På SKRIVEREISEN 
er det Kristine Henningsen og Marit Reiersgård som skal inspirere til DIN 
skrivestart, eller fortsettelsen på ditt allerede etablerte prosjekt.

Det mest naturlige er å starte turen på Bomani Beach Bungalows, som ligger 
i fiskelandsbyen Mlingotini 6 mil nord for Dar es Salaam. Uberørt natur og 
autentisk kultur omgir deg på alle kanter og du får nære møter med 
menneskene som bor her. Se også aktivitetsplanen neste side.

http://bomanibeach.com/


GRUPPETUR - ET HELT SPESIELT OPPLEVELSESFELLESKAP
og INSPIRASJON HELE VEIEN

NB! Du kan invitere med deg en partner, venn el., selv om vedkommende ikke deltar på kurset. 
Eget pristilbud. Ikke barn under 16 år.

___________________________________________________________________________
Vi inkluderer i prisen:

• Skyss til og fra hoteller

• Bomani Beach: 3 + 3 netter inkl./helpensjon: 
www.bomanibeach.com

• Fleksibelt program med inspirasjon fra Forfatterskolen v/Kristine & Marit
1 – 2 timer pr dag på Bomani Beach, og som det passer på safari og på Zanzibar

• Safari: 2 netter inkl./helpensjon

https://www.vumahills.com/  

• Zanzibar: 3 netter inkl./frokost og en middag
https://www.mizinganiseafront.co.tz/

Hele programmet med aktiviteter som det framstår her inkl. skatter og avgifter.

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet tilpasset
gruppen og lokale forhold.

Pris pr pers i dobbeltrom: 25 200 kr - I enkeltrom: 27 900 kr: Vi tar forbehold om endring i valutakurs samt lokale endringer
Flybilletter kommer i tillegg – Billetter fra Øyvind hos Travelmate - Tlf:: 91 86 56 67 - E-mail: oyvind@travelmate.no

http://www.bomanibeach.com/
mailto:oyvind@travelmate.no


TURPLAN – du får alle detaljer av oss: info@pearljourneys.com
DEL 1
7.: Bomani Beach Bungalows, 3 + 3 netter helpensjon - www.bomanibeach.com
8.: Formiddag: Skrive-inspirasjon, DEL 1 ved Kristin & Marit

Ettermiddag: Landsbyvandring

9: Planlegges ifølge tidevannet: Skrive-inspirasjon DEL 2 & båttur gjennom
mangroveskogen og ut til havet
10. – 12. Safari i Mikumi Nasjonalpark
12.-15.: Bomani Beach Bungalows
13.: Skrive-inspirasjon DEL 3. Avslapping – vi skriver og nyter
14.: Formiddag: Tur til Bagamoyo, World Heritage

Ettermiddag: Skrive-inspirasjon DEL 4
Den lokale danseruppen: Tradisjonell dans mm
Candlelight dinner 

FLERE DAGER på Zanzibar? ER DU KLAR FOR REN LUKSUS? 
Få fem dager for prisen av fire her – ALL INCLUSIVE: https://www.baraza-zanzibar.com/
Eller litt enklere: www.albatrossoceanview.com Be oss om tilbud! 

http://www.albatrossoceanview.com/


BOMANI BEACH BUNGALOWS 
- Where people and cultures meet closely –

Dagene på Bomani Beach starter gjerne med at 
kaffen kommer til terrassen din. Når du er klar, 
inntar du denne mens du nyter utsikten over 
lagunen og Det Indiske Hav.

Synsinntrykkene forsterkes av den blomstrende
hagen og akkompagneres av både fuglesangen
og lystig konversasjon fra fiskerne på stranden.

Frokosten er klar med frisk frukt og juice når du 
selv er klar. 

En ny, spennende dag ligger foran deg.



Nyt stillheten og 
begivenhetene, kjenn på

nærheten til natur og kultur.
La deg inspirere!



BOMANI BEACH 
BUNGALOWS 
www.bomanibeach.com 

LANDSBYVANDRINGEN gir deg et nært møte 
med innbyggerne. Før vi går, får du et lynkurs i 
å hilse på swahili. Dermed er du godt skodd til 
å svare når du blir møtt med innbyggernes 
åpne smil og begeistrede KARIBU – som betyr 
velkommen. På vår vei stikker vi innom 
medisinmannen, ser på den lokale kinoen, og 
gjør kanskje enkel shopping i de lokale 
butikkene. På såpefarbikken produseres såper 
av sjøgresset som dyrkes på strendene i 
landsbyen. Vi avslutter med konsert i 
bakgården med det lokale bandet - det 
svinger!

Eget tilvalg på Bomani Beach: 
Massasje ved stranda, lær å tilberede lokale
retter med damene fra landsbyen,
rusleturer, Yoga, seiltur …





Med lokale råvarer fra egen 
strand og hage, kan du bare nyte!



ESTHER er på plass i massasje-hytta ved stranda



DEL 2 – SAFARI 
I Mikumi Nasjonalpark
• Tur fra Bomani Beach til nasjonalparken

Lunsj og tur i parken til solnedgang.

• Flere “game drives” - spennende turer blant
dyrene

• Etter Gamedrive går ferden tilbake til kysten og 
Bomani Beach





DEL 3
TILBAKE TIL BOMANI BEACH til avslapping, flere flotte opplevelser og masse tid til å skrive!

Søker du stillheten på terrassen din, i restauranten eller i strandbaren?
Deretter pakker vi og er klare for nye eventyr på Zanzibar.

Skyss til Dar es Salaam og båt til krydderøya, alternativt: Båt direkte til krydderøya.



DEL 4: ZANZIBAR – for alle sanser
15. Ankomst, innsjekking, middag
16. Kryddertur, lunsj ved havet - Sightseeing i byen og middag på «byens tak» - mat inkludert
17. Båttur til Prison Island - «shopping» i Stone Town, middag
18. Hjemreise
For den som vil bruke dagen før avreise, kommer vi med forslag til aktivitet. 
Hva med lunsj på The Rock – se bildet? Ikke inkludert så langt.

OBS! Vi kan anbefale å utvide oppholdet på Zanzibar på et strandhotell på østkysten? Det ordner vi gjerne!
Valget er ditt – send oss en mail: info@pearljourneys.com : 
a. Ren luksus, all inclusive: https://www.baraza-zanzibar.com/
b. Herlig og hyggelig på stranda: https://www.albatrossoceanview.com/





GRUPPETUR – TANZANIA 
Dette er ett av mange eksempler på gruppetur, 12 dager.
Se flere eksempler her: https://www.pearljourneys.com/reisemål/
Dette programmet er også vår «bestselger» og vi arrangerer gjerne din, skreddersydde, private tur.

GRUPPETUR – ITALIA 
Vi damene trenger og fortjener noen dager for oss selv nå!
I slutten av mai 2023 legger vi kursen til Italias østkyst, Trieste. 
Vi byr på et allsidig program : Kultur og arkitektur, natur, mat og vin og total avslapping.

KORONA er heldigvis ikke noen hindring pr i dag: Vi holder oss oppdatert og utsetter turen om forholdene mot 
for modning ikke tillater det. Din Reiseforsikring gjelder når du bestiller tur til et område som ikke er omfattet 
av UD’s reiseråd.

Ta kontakt nå for å få alle detaljer og ditt eget tilbud – begrenset antall plasser – sikre deg DIN plass nå.
WEB: www.pearljourneys.com – M: info@pearljourneys.com
- FB: www.facebook.com/pearljourneys.perlereiser - INSTA: pearl_journeys – TLF: 41465668   

http://www.pearljourneys.com/
mailto:info@pearljourneys.com
http://www.facebook.com/pearljourneys.perlereiser

	Lysbilde 1:          FORFATTERSKOLENS SKRIVEREISE 7. – 18. mars 2023: «Impressions create expressions!» Sol, sjø og kultur, safari og Zanzibar 
	Lysbilde 2
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8
	Lysbilde 9: Med lokale råvarer fra egen strand og hage, kan du bare nyte!
	Lysbilde 10
	Lysbilde 11: DEL 2 – SAFARI  I Mikumi Nasjonalpark
	Lysbilde 12
	Lysbilde 13
	Lysbilde 14
	Lysbilde 15
	Lysbilde 16

