
Turforslag:  Tanzania - safari i ville Katavi og Mahale nasjonalparker og sol og 
bad avslutning 

 

 
 
 
 

11 dagers tur med safari i vest-Tanzania, langt vekk fra turistruta.  Turen tar deg med småfly til 
Katavi Nasjonalpark  og derifra med småfly videre til Mahale Nasjonalpark, sjimpansenes paradis,  og 
du får møte dem. Turen avsluttes med noen dager ved kysten. Tureksempelet er priset for 2017 for 
4 personer for afrikansk vår/norsk høst.  
 

 
Dag 1: Fra Arusha til Katavi Nasjonalpark.  Dere ankommer Arusha flyplass og møtes av 
representant som geleider dere til småfly  til Katavi.  Ved ankomst flystripa der møtes dere av ranger 
som kjører dere til leiren. 
4 netter på tented safaricamp med alle måltider, lokale drikkevarer- dvs husets, tøyvask, game drives 
og turer til fots. 1 x night drive.  
Katavi Nasjonalpark er vel så langt unna turiststrømmen som det er mulig å komme. Et helt vilt sted 
for å si det slik, et sted der Afrikas storslåtte opprinnelighet tar pusten fra deg. 
 

 
 
Dag 2, 3 og 4: Safari i Katavi Nasjonalpark.  Dagene tilbringes til fots og med 4x4 safaribil og dere 
har Katavi omtrent for dere selv.  Man returnerer som oftest til leiren midt på dagen for lunch og 
hvile, deretter bærer det avgårde igjen i nytt søk etter Big 5 og alle de andre små og store dyr. 
Tilbake til middag i leiren. 
 

 
 



 
 
Dag 5: Til Mahale Nasjonalpark og sjimpanse-safari.   Dere blir kjørt tilbake til Katavi flystripe og flyr 
nordover til  Mahale. Ved ankomst Mahale blir dere møtt og transportert med båt på Lake 
Tanganyika til leiren.  
 

 
 
Tre netter i safarileir, hytter av tre og strå.  Alle måltider og lokale drikkevarer.   1 sjimpanse trek per 
fulle dag er inkludert, samt snorkling, skogsturer, båtturer, kayaking og fisking, alle parkavgifter og 
båt og fiskeavgifter samt tøyvask.  
 
Dag 6 og 7: Safari i Mahale Nasjonalpark. Mahale nasjonalpark er ett av de få steder der man kan 
oppleve sjimpanser i sitt naturlige element. Man vandrer til fots for å komme nære dem,  og man 
kan tilbringe litt tid sammen med eller ved dem.  Snorkling i Lake Tanganyika eller en båttur for å 
prøve fiskelykken kan også være en god ide.  Luncher er vanligvis medbrakt, frokost og middag 
inntas på lodgen. 
 

 
 
 
Dag 8:  Sol og bad ved det Indiske hav 
Etter frokost og utsjekking blir dere fraktet med båt til Mahale flystripe og flyr småfly (inkludert) til 
Daar Es Salaam der dere møtes av biltransport til hotell ved havet. 
3 netter på hotell rett ved strand i suite med havutsikt. Alle måltider og husets drikkevarer er 
inkludert. Aktiviteter kan bestilles og betales på stedet. 
 

 
 
Dag 9 og 10:  Dagene er til egen dsiposisjon til hva som kan gjøres ved, i,på, over eller under vann. 



Dag 11: Avreise fra Daar Es Salaam  
Dere blir hentet på hotellet og kjørt til Daar Es Salaam flyplass for fly videre. 
 
 
 
Priser 2017, afrikansk vår/norsk høst: 
Prisestimatet er basert på 4 personer i delt rom. Standard rom/telt, 3 til 4 stjerners standard på 
overnattinger. 
 
Estimert pris fra ca. USD 8.500 per person i delt rom. 
 
Det som er inkludert i estimatet :   
10 overnattinger med frokost, lunch,middag og husets viner etc. 
På safari: alle game drives derav 1 night drive, turer til fots, sjimpansetrekking, walks, snorkling, 
båtturer, alle parkavgifter samt tøyvask.Transport med bil og båt som nevnt i programmet 
Småfly, scheduled charter: 
Arusha- Katavi, Katavi – Mahale, Mahale-Daar Es Salaam. 
Merk at flypriser er i stadig endring.  Merk også at bagasjegrense er 15 kg i soft bags inkludert 
håndbagasje. 
 
Det som ikke inkludert: Internasjonale fly, utgifter til visa, aktiviteter ikke nevnt som inkludert, 
andre drikkevarer enn husets, dvs premium brands, flaskevann ol., personlig forsikring, tips og annet 
av personlig karakter. 
 

Safari Shop - African Wildlife Adventures (trading)  
travel@safarishop.cc 


