
Turforslag: Tanzania - safari i Serengeti og Ngorongoro krateret  
 
 
 

 
 
 

6 dagers safari-tur med 4- hjulstrekker og småfly.  Turen starter med bil fra Arusha og tar deg til 
Lake Manyara og videre til Ngorongoro Conservation Area med safari i kraterbunnen.  Turen går 
videre med småfly til Serengeti med mere safari. Turen avsluttes med småfly tilbake til Arusha.  
Tureksempelet er priset for 2017 for 4 personer for tidsromme afrikansk sen vinter/vår, dvs. norsk 
sensommer/høst.  
   
 

 
Dag 1  Fra Arusha til Ngorongoro via Lake Manyara. Dere ankommer Arusha flyplass tidlig morgen 
der dere møtes av sjåfør guide som skal være med dere hele veien. Dere blir geleidet til safaribilen, 
en 4x4 bil med pop up tak. Turen går først til vakre Lake Manyara og dere har med dere picnic lunch.  
 

 
 

Etter lunch bærer det videre til Ngorongoro Conservation området og til lodgen nesten på kanten av 
krateret.  

 

 
  
2 netter på lodge. Alle måltider, husviner, tøyvask, game drives og korte turer til fots er inkludert. 



Dag 2  Game drives i Ngorongoro krateret. Morgen og formiddag tilbringes nede i krateret for å 
beskue de mange firbente som holder til her. Krateret ble formet for 2 til 3 millioner år siden og 
bunnen dekker ca 260 kvadratkilometer. Dere har med picnic lunch og returnerer til lodgen utpå 
dagen. Ettermiddagen er til avslapning før middag og overnatting. 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
Dag  3  Til Serengeti.  Etter frokost blir dere kjørt til Manyara flystripe og tar småfly til en av 
flyplassene i Serengeti.  Ved ankomst flystripe i Serengeti blir dere møtt av representant for leiren og 
blir kjørt dit. (Merk at bagasjegrense er 15 kg i soft bags, de 15 kg inkluderer håndbagasje.) 
 
 

 
 
 
3 netter i safarileir. Alle måltider, husviner, tøyvask og aktiviteter, dvs game drives og korte turer til 
fots er inkludert. 
 
Dag 4 og 5 på safari i Serengeti. Dagene tilbringes til game driving morgen og ettermiddag.  Vanligvis 
returneres det 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. Eller dere velger å begi dere til fots, sammen med 
ranger, selvsagt.  Tilbake til middag i leiren. 



 
 

 
 
 
 
Dag 6  Småfly til Arusha. Etter frokost og utsjekking blir dere kjørt, med picnic lunch, til nærmeste 
flystripe for småfly til Arusha, der dere har fly videre hjemover.  Eller kanskje dere vil forlenge turen 
med noen dager sol og bad ved kysten eller på Zanzibar? Spør oss om tilleggsdager.  
 
 
 
 
Priser  2017, afrikansk sen vinter og vår -norsk sensommer/høst.   
Prisestimatet er basert på 4 voksne i delt rom. Standard rom/telt, 3 til 4 stjerners standard på 
lodger/leirer. 
 
Estimert pris fra ca. USD 5.100 per person i delt rom/telt. 
 
 
Inkludert :   
5 overnattinger med frokost, lunch,middag, husets viner, tøyvask. Aktiviteter som nevnt i 
programmet. 
All veitransport med bil som nevnt i programmet. 
Tjenester fra driver guide og stab i leirene. 
Parkavgifter 
Småfly, scheduled charter: 
Manyara –Serengeti 
Serengeti – Kilimanjaro International airport 
Merk at flypriser er i stadig endring.  Merk også bagasjegrense er 15 kg i soft bags inkludert 
håndbagasje. 
 
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 


