
GRUPPETUR TIL 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 



Reiseleder: Solfrid Gjengset
Hun begynte sitt Tanzania-liv i 1996 og har siden vært sterkt knyttet til
landet og folket der. 
På sine turer suppleres hun alltid av profesjonelle, lokale guider.
Her møter Solfrid deg ved ankomst til Marangu Hotel 22. september
og bidrar til “oppladingen” til topp-turen. Hun var til topps i 1998. Så her
overlater hun oppstigningen til dere og guidene denne gangen. På Marangu
hotel tar hun imot dem som kommer 27. for å oppleve Marangu 
Village på en litt annen måte. Så blir hun sammen med Gruppen til turen
avsluttes 12. oktober på Zanzibar.

Solfrid 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 autentisk kultur i nære møter med 
menneskene som bor der dere ferdes: En reise som setter varige spor. Lokalt ønsker hun også å sette varige spor
med ansvarlig turisme med fondet SHARING FOR LIFE. 

https://www.pearljourneys.com/                   https://bomanibeach.com/                                            http://www.sharingforlife.no/

http://www.sharingforlife.no/


VELG DINE FAVORITT-DELER ELLER FULL PAKKE
DEL 1 A:  22. – 30. september: KILIMANJARO TIL TOPPS
22. – 24. Marangu Hotel – aklimatisering og annen forberedelse
24. – 29. Til toppen
29. – 30. Avslapping og feiring
DEL 1 B: 27. – 30. FJELL-LANDSBYEN – KULTUR OG NATUR 
27. Ankomst Marangu Hotel
28. Dagstur til Horombo Hut, den første hytta på oppstigningen til toppen, Marangu Route. 
Det er en fin tur gjennom tropisk regnskog med aper og diverse smådyr. Her får du et inntrykk av hvordan ekspedisjonen mot toppen foregår.
29. Bli kjent med Chaga-stammen: Formiddag: Stammens historien på den tidligere boplassen
Ettermiddag: En rusletur for å se på hvordan chagaene bor og lever i dag
DEL 1 C: 3. – 4. okt
3. okt. Ankomst Kili Airport, skyss til Ilboru Safarilodge
4. Safaristart sammen med resten ev gruppen 
DEL 2: 30. – 4. okt: SAFARI: Tarangire, Ngorongoro og Lake Manyara
DEL 3: Bomani Beach 4. – 8. FISKE-LANDSBYEN – KULTUR OG NATUR
DEL 4: ZANZIBAR 8. – 11. 
DEL 4 A: Strandhotell – bestilles individuelt
Ikke inkludert i gruppeturen, altså uten reiseleder. Vi finner det hotellet som passer deg i pris og stil.

FLYBILLETTER kan dere gjerne bestille fra vår partner HRG, som selger til oss for Turoperatørpris.
Gunn-Line ekspederer derfor dette kun til deg som følger en av våre programmer, emn vi assisterer med datoene osv.
ET 715 Q 21SEP OSLO (OSL) ADDIS ABABA (ADD) 1945 0620+1
ET 815 Q 22SEP ADDIS ABABA (ADD) KILIMANJARO (JRO) 1035 1310
ET 812 Q 12OCT ZANZIBAR (ZNZ) ADDIS ABABA (ADD) 1700 1945
ET 714 Q 12OCT ADDIS ABABA (ADD) OSLO (OSL) 2340 0845+1
Prisen på denne reisen for datoene med full pakke, fra ca 8 500,- kroner per person, 2 innsjekket bagasje per person inkludert
Gunn Line Hollingsholm - HRG Nordic,  Tlf: +47 71250600 / +47 37257320

Priser og flere detaljer får du ved å kontakte oss!



KILIMANJARO
• Pakkeråd før du reiser

• Solid briefing før start

• Erfarne guider som snakker godt engelsk

• Næringsrik og innbydende mat underveis, som
andre turister misunner dere.



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!

• En fantastisk tur mot toppen i sterkt
varierende natur.

• På toppen skal det fotograferes

• Vel nede i hagen på hotellet blir det 
feiring av at turen er vel overstått



SAFARI



TARANGIRE NASJONALPARK
Kjøreturen fra Kilimanjaro til Tarangire er ikke
bare en transportetappe. Her lever masse 
mennesker langs veien og ikke minst Masai-
gjetere med kvegflokkene sine.

Tarangire Nasjonalpark er kjent for sitt
mangfold av fuglearter og har også et stort
antall vilt, spesielt i den tørre årstiden, når
Tarangire-elven er den eneste vannkilden i
området. Her kan du også nyte synet av en
overveldens mengde av det majestetisk
Baobab trærne. Ikke rart disse ble tillagt en
masse myter fra gammelt av.



Det enorme, vulkanske Ngorongoro-krateret og "big 5"-vilt (elefant, 
løve, leopard, bøffel, neshorn). Store flokker med gnuer og sebraer 
krysser slettene under deres årlige vandring. Husdyr som tilhører 
den semi-nomadiske Masai-stammen, beiter sammen med ville dyr. 
Hominin-fossiler funnet i Olduvai-juvet går millioner av år tilbake.

Det enorme, vulkanske Ngorongoro-krateret gir mulighet til å 
oppleve «the big 5" (elefant, løve, leopard, bøffel, neshorn). Store 
flokker med gnuer og sebraer krysser slettene under deres årlige 
vandring. 



Lake Manyara

➢ Allsidig natur med rikt 
dyre- og fugleliv

• Innsjø og våtmark

• Tette skogsområder

• Åpne savanner

➢ Annerledes opplevelser

• Treetop Walk (ikke 
inkl. så langt)

• Bro ut i innsjøen



For deg som vil ut av turist-køen og inn i det autentiske Afrika-livet ved havet: 

BOMANI beach BUNGALOWS
- where people and cultures meet closely-

www.bomanibeach.com - https://www.facebook.com/bomanibeachbungalows

VÅRT EGET HOTELL VED DET INDISKE HAV: Det beste utgangspunkt for et nært møte med land og folk, 
Fiskelandsbyen Mlingotini, mellom Dar es Salaam og Bagamoyo. Genuin afrikansk atmosfære - total 
avslapping i herlige omgivelser, allsidig utvalg av aktiviteter på land og hav, kulturopplevelser på stedet og 
ikke minst: Sjømat på menyen – rett inn på kjøkkenet og til ditt middagsbord.
Med vår egen båt kan du reise rett til Zanzibar herfra, gjerne med snorkling underveis!

http://www.bomanibeach.com/


AVSLAPPING ELLER MERE AKTIVITET?
HER BESTEMMER DU SELV HVORDAN 
DU VIL BRUKE DAGENE!
Ikke inkludert: 
Hva med massasje, seiltur i ngalawa, rusleturer langs
stranda mm

4 netter inkl. frokost:
4. okt. Ankomst, innsjekking og middag
5. Landsbyvandring
6. Båttur gjennom mangroveskogen, ut til havet
7. Bagamoyo-tur: World Heritage
Den lokale dansegruppen kjører sitt show
8. Skyss til Dar es Salaam - båt til Zanzibar



ZANZIBAR – for alle sanser

Dag Aktivitet Detaljer inkludert i prisen

8. okt Ankomst krydderøya – innsjekking og middag • Tur fra kaien til hotellet i Stone Town

• 4 n inkl. frokost: https://www.mizinganiseafront.co.tz

9. – 11. 9: Kryddertur m/lunsj ved havet på vei

tilbake til byen (mat ikke inkl.)

10: Formiddag: Prison Island

Ettermiddag: Sightseeing i byen –

middag på «byens tak», Hurumzi (mat inkl)

11.: Tur til østkysten – lunsj på The Rock

Ikke inkludert, men arrangeres for den som har lyst og tid 

i forhold til avreise. 

En solid plan med proffe guider, skyss og opplevelser inkludert.

Mat ut over frokost er kun inkludert 10. – middag på Emerson Hurumzi

11. MERE AV ZANZIBAR? STRANDLIV  m/selvvalgte aktiviteter 

(ikke inkludert så langt) Se ideer/presentasjon under 

Skyss til flyplassen

https://www.mizinganiseafront.co.tz/


The Rock – populær 
restaurant

BESØK PÅ 
KRYDDERFARM

Stone Town



MERE AV ZANZIBAR?
EKSOTISKE AKTIVITETER
LEGGER VI OGSÅ TIL RETTE FOR 
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