
 
 
 
 
 

 
 

 

UNIK SAFARI MED SVENSKTALANDE MASSAJ TILL TANZANIA  

Följ med oss på en safariresa utöver det vanliga – en resa med svensktalande massajguide 

som har 25-års erfarenhet av naturen och djurlivet i Tanzania. På denna genuina resa finns 

bland mycket annat möjlighet att delta i bushfolkens nattliga jakt med pilbåge, för den som 

vill. Och givetvis siktar vi på att få se ’the big five’. 

 

 

 

24 JUNI – 1 JULI 2020 

Endast 10 platser kommer att finnas! 

 

Den 24 juni – 1 juli 2020 har du möjlighet att följa med en svensktalande massaj, som idag lever 

med sin familj i både Linköping och Tanzania, på en upplevelserik, och väldigt genuin safari i 

Tanzania. Med på resan finns också en reseledare från Lingmerths. Resan är på totalt åtta dagar 

och tack vare bra flygtider från/till Linköping görs utflykter under hela sex dagar.  

Vår guide är uppvuxen i Tanzania och har 25-års erfarenhet om den lokala naturen och 

djurlivet, samt enorm kunskap om området vi besöker. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

PROGRAM 

 

Resdag 1: 24 juni 

Kl 06:05 lyfter flyget från Linköping via Amsterdam till Tanzania.* 

24JUN LINKÖPING – AMSTERDAM 0605-0750 KLM, KL1178 
24JUN AMSTERDAM – KILIMANJARO 1050-2010 KLM, KL569 
 

När vi är framme på Kilimanjaro airport tar vi emot vårt bagage och möter vår guide. Därefter 

blir det en ca 90 minuter lång transfer med minibussar till Arusha stad och en lätt måltid 

serveras på en pub längs vägen. Övernattning sker på ett bra hotell i staden. 

 

Safaridag 1: 25 juni 

Frukost på hotellet och därefter startar vi med safaribilar från hotellet. Vi åker mot byarna Mto 

wa Mbu och Karatu (cirka 90 min färd) där vi kan stanna till och titta på konsthantverk innan vi 

fortsätter ut till området Mongola. Där serveras en hot bushlunch (varm mat från catering och 

bord uppställda ute i naturen). Mätta och belåtna besöker vi sedan bushfolken Tatoga och 

Hazabe under eftermiddagen. 

Vi övernattar på en fin lodge i området och för dem som vill finns möjligheten att efter 

middagen kunna delta i bushfolkens nattliga jakt med pilbåge. 

 

Safaridag 2: 26 juni 

Efter frukost startar färden mot Serengeti National Park. På väg dit besöker vi en massajby. 

Därefter kör vi in i Serengeti national park där det är stor chans att få se The Big Five!  

Vi kör gamedrive under dagen och lunchbox äter vi på rastplats. 

Framåt sen eftermiddag/kväll ankommer vi till vår tented camp (bekväma sängar inuti ett tält) 

där vi äter varm middag och övernattar. 

 

Safaridag 3: 27 juni 

Efter frukost fortsätter vi idag med gamedrive inklusive lunchbox i andra delar av Serengeti. 

Varm middag och övernattning sker på samma tented camp som dagen innan. 

 

Safaridag 4: 28 juni 

Efter frukost åker vi med våra safaribilar mot Ndutu lodge där vi får beskåda olika naturtyper i 

nya delar av Serengeti National Park och Ngorongoro National Park samt äta lunchbox på 

vägen dit. Varm middag och övernattning sker på fina Ndutu lodge. 

 

Safaridag 5: 29 juni 

Efter en tidig frukost kör vi idag ner i den natursköna Ngorongorokratern för att få se alla de 

djur som bebor den. Därefter gamedrive inklusive lunchbox halva dagen i området, innan vi 

fortsätter färden mot Tarangire som också kallas de trädklättrande lejonens nationalpark.  

Varm middag och övernattning sker på Sangaiwe lodge. 

 



 
 
 
 
 

 
 
Safaridag 6: 30 juni 

Frukost och därefter kör vi halvdag gamedrive inklusive lunchbox i Tarangire national park, 

innan färden går mot Arusha och Kilimanjaro airport för hemresa till Sverige på kvällen.  

30JUN KILIMANJARO - DAR ES SALAM 2110-2210 KLM, KL571 

30JUN DAR ES SALAM – AMSTERDAM 2315-0720+1 KLM, KL571 

01JUL AMSTERDAM – LINKÖPING 0940-1125 KLM, KL1179 

 

PRISÖVERSIKT 
Pris per person: SEK 37 400 (helpension, del i dubbelrum) 

Enkelrumstillägg: SEK 2 800 

 

I resans pris ingår: 

● Flygresa tur & retur i ekonomiklass med KLM (inkl flygskatter) 
● Tanzaniafödd svensktalande guide under alla dagar 
● 1 natt på hotell i Arusha (standardrum) 
● 2 nätter på tented camp 
● 3 nätter på lodges 
● 6 frukostar 
● 6 luncher 
● 1 lättare middag på ankomstdagen 
● 5 middagar 
● Vatten till alla luncher och middagar 
● Nattlig jakt med pilbåge 
● Inträde till alla nationalparker 
● Alla nödvändiga transfers enligt programmet ovan 
● Gamedrive i jeepar à ca 6 personer per jeep 
● Sittplatsreservation där det är möjligt 
● Personlig reseledare från Lingmerths som pratar svenska och engelska 
● Personliga resehandlingar 

 

I resans pris ingår inte: 

● Övriga måltider som inte nämns i programmet 
● Läsk eller alkoholhaltig dryck till maten 
● Personliga utlägg 
● Vaccinationer 
● Visum på USD 50 som betalas på flygplatsen i Tanzania vid inresa 
● Inträden eller utflykter som ej nämns i programmet 

 

Sista möjliga anmälningsdatum: 1 april 2020 

* Anslutning kan göras från annan flygplats i Sverige eller Köpenhamn, kontakta oss för 

prisförslag.   



 
 
 
 
 

 
 

 

INSPIRATIONSBILDER 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

   


