
Vilda djur och vacker natur är ett signum för Tanzania. Här kan 
man uppleva det afrikanska djurlivet på riktigt nära håll. Utbudet 
av både djurliv och safariparker är enormt. I några av national-
parkerna finns världens rikaste djurliv, Afrika i sin bästa skepnad. 
Det finns gott om spännande aktiviteter och möjligheten till 
utflykter är enorm, men dessa bör planeras och bokas hemifrån. 
Tanzania uppvisar stor naturvariation, allt från grönskande 
lummiga regnskogar till karga savanner. Djurlivet är väldigt artrikt 
eftersom landskapet erbjuder stora skillnader. I Afrika går livet i 
ett lugnt tempo, passa på att koppla av och släng av sig klockan. 
Det afrikanerna inte hinner idag, sker kanske imorgon. Zanzibar, 
en spännande ö strax utanför staden Dar es Salaam erbjuder vackra 
stränder och mycket hantverk. Här finns kritvita stränder, en 
sjungande välkomnande befolkning med en mix av det arabiska 
och afrikanska. Det finns över 25 helvita stränder med Indiska 
Oceanens turkosblåa vatten runt omkring ön. Tanzania är 
kontrasternas land, landet berör och bidrar med lust, glädje och nya 
erfarenheter. 
 

  Safari Tanzania 

Kategori; Efter eget val (se prislistan) 
Transport; Safarijeep / minibuss 
Start;  Arusha 
Slut;  Arusha 
Dagar;  3 

Dag 1 - Arusha - Ngorongoro  (Lunch, middag) 
Efter frukost avgår färden mot Ngorongoro 
kratern. Väl i kratern kan man ha tur att få se ”The 
big five” som består av elefant, noshörning, 
buffel, lejon och leopard. Därefter väntar en 
välförtjänt middag och övernattning. 

Dag 2 - Ngorongoro - Manyara  (Helpension) 
Dagen bjuder på en tur till Lake Manyaraparken 
som är känd för sitt rika fågelliv men även 
flodhästarna trivs längst med Lake Manyaras 
stränder. Här kan  man också se babianer vandra 
omkring. Efter besöket i Lake Manyara börjar 
resan tillbaka till Arusha. (Finns även möjlighet 
till ett stopp i ormparken på återresan till Arusha) 

Dag 3 - Lake Manyara - Arusha  (Frukost, lunch) 
Efter frukost påbörjar vi vår retur till Arusha med 
stopp hos Mbulustammen. (Finns även möjlighet 
till stopp vid elefantgrottorna. Se vackra vattenfall 
och kanske finns det elefanter på plats). 

Kategori; Efter eget val (se prislistan) 
Transport; Safarijeep / minibuss 
Start;  Arusha 
Slut;  Arusha 
Dagar;  4 

Dag 1 - Arusha - Lake Manyara  (Lunch,middag) 
Den här dagen går turen till Lake Manyaraparken 
som är känd för sitt rika fågelliv men även 
flodhästarna trivs längst med Manyaras stränder. 
Här kan man också se babianer vandra omkring. 

 

Dag 2 - Serengeti  (Helpension) 
Efter frukost avgår färden mot Serengeti. . Det 
blir två safariturer denna dag, en innan vi anländer 
till Serengeti och en efter ankomsten. 

 

Dag 3—Ngorongoro kratern  (Helpension) 
Efter frukost avgår färden mot Ngorongoro 
kratern. Väl i kratern kan man, om man har turen 
med sig, se ”The big five” som består av elefant, 
noshörning, buffel, lejon och leopard. I Ngoron-
goro väntar middag och övernattning. 

 Dag 4 - Arusha  (Frukost, lunch) 
Efter frukost fortsätter vi  ner i kratern igen för en 
halvdag. Lunch vid Hippo Pool 
 Innan återresan påbörjas till Arusha ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategori; Efter eget val (se prislistan) 
Transport; Safarijeep / minibuss 
Start;  Arusha 
Slut;  Arusha 
Dagar;  5 

Dag 1 - Arusha - Lake Manyara   
  (Lunch, middag) 
Efter frukost avgår färden mot Lake Manyara., 
som är känd för sitt fågelliv, men övriga 
afrikanska djur finns även. Övernattning  på Lake 
Manyara Hotel.  
Dag 2 - Serengeti  (Helpension) 
Efter frukost avgår färden mot Serengeti. Vi 
stannar i Oluvai Gorge, där man hittat spår efter 
människor som levde för ca två miljoner år sedan. 
Det blir två safariturer denna dag, en innan vi 
anländer till Serengeti och en efter ankomsten. 
Övernattning Seronera wildlife lodge 

Dag 3 - Serengeti  (Helpension) 
Idag - en hel safaridag i Serengeti.Övernattning 
Seronera wildlife lodge 

 

Dag 4 -  Ngorongoro Crater(Helpension) 
Efter frukost åker vi genom Serengeti för att 
fortsätta till Ngorongoro. Besöker oldovai. 
 Övernattning Ngorongoro Wildlife Lodge  
 
 
Dag 5 - Ngorongoro - Arusha  (Frukost, lunch) 
Den här dagen går turen ner i kratern igen och vi 
har lunchen vid Hippo pool. Retur till Arusha på 
em. 

 
 

Tanzania 

 Ngorongoro - Lake Manyara 
 3 dagar  (ETL 603) 

 Lake Manyara - Ngorongoro  
 Serengeti 4 dagar  ( ETL 608) 

 Ngorongoro - Serengeti 
 Lake Manyara 5 dagar (ETL 611) 



 Kilimanjaro Marangu Route 
 8 dagar  

 
 

Tanzania 

Kategori;    Efter eget val (se prislistan) 
Transport;    Safarijeep / minibuss 
Start;            Arusha 
Slut;            Arusha 
Dagar;          6 
 
Dag 1 - Arusha - Tarangire– Lake Manyara 
(Lunch, middag) 
Den här dagen går turen till Tarangire, lunch och 
safari.. Vidare till Lake Manyaraparken, som är 
känd för sitt rika fågelliv men även flodhästarna 
trivs längst med Manyaras stränder. Här kan man 
också se babianer vandra omkring.  Lodge 
Tarangires Sopa.. För camping vid Tara Sero 
camp i Lake Manyara  
 
Dag 2 - Serengeti (Helpension) 
Efter frukost avgår färden mot Serengeti. Vi 
stannar ev. i Oluvai Gorge, där man hittat spår 
efter människor som levde för ca två miljoner år 
sedan. 
 
Dag 3 - Serengeti (Helpension) 
Safaritur på både för och eftermiddagen i 
Serengeti. Serengeti är känt för ett varierande 
landskap, här finns grässlätter, savanner, 
träddungar och ett mycket. rikt djurliv. 
 
Dag 4 - Serengeti - Ngorongoro (Helpension) 
Efter frukost avgår färden genom Serengeti mot 
Ngorongoro kratern. Vi anländer till  Ngoron-
goro på eftermiddagen och får då uppleva en 
safari i kratern.  
 
Dag 5 - Ngorongoro - Lake Manyara 
(Helpension)Efter frukost avreser till 
Ngorongoro  picniclunch bland flodhästarna.  
Eftermiddagen vi Lake manyara Middag och 
övernattning.  
 
Dag 6 - Lake Manyara – Arusha (Frukost, 
lunch). Tidig safari och åter till lunch för att  
 Kör  åter till Arusha. Finns det möjligh så 
stannar vi för att uppleva Mbulustammen.  
Transfer till flygplatsen. 

 

 
 
 
 
 

Kategori; Vandrarhem **  helpension 
Transport; Vandring 
Start;  Arusha 
Slut;  Arusha 
Dagar;  8 
Marangurutten är den mest populära vandringen 
och även det snabbaste för att nå toppen av 
berget. Observera att det krävs en god kondition. 

 
 

Dag 1 - Arusha. Ni möts upp vid ankomsten på 
flygplatsen och vidare transfer till ex. Le 
Jacaranda Hotel i Arusha, inkl. frukost. 

Dag 2 - Mandara. Biltransport från Arusha till 
Marangu. Från Marangu påbörjar vandringen 
ungefär 7 km. (4-5h). Övernattning och middag 
sker på Mandara Hut. 2700 m höjd. 

Dag 3 - Horombo. Efter frukost börjar färden 
mot Horombo Hut, 11 km (3720 m). Under 
denna sträcka lämnar vi skogen och beger oss  in 
på en stig mot alperna. Dagens vandring tar ca 5 
- 7 timmar. Här börjar man känna av höjden och 
det blir ett saktare tempo. Det är en underbar 
flora och en vacker panoramautsikt över Kibo att 
avnjuta. Övernattning på Horombo Hut 

Väder - Varmt och fuktigt. Bär t-shirt och shorts, 
lättare skor. 
Vatten - En flod finns tillgänglig utefter hela 
vägen.  

Dag 4 - Horombo. Denna dagen ägnas på plats i 
Horombo-området för att ni  skall kunna 
acklimatisera er inför högre altitud. Övernattning 
på Horombo Hut. 

Dag 5 - Kibo. Efter frukost påbörjar vi den 10 
km. långa vandringen som beräknas ta 5-7 
timmar. Mycket vacker naturupplevelse. 4820 m 
höjd. Övernattning på Kibo Hut.  

Väder - Varmt under morgonen men kallare 
under eftermiddagen när molnen tätnar. Bär 
shorts och en t-shirt samt vandringskängor. 
Ta med en långärmad tröja. 
Vatten - Fyll vattenflaskorna på Mandara Hut. 
Det finns en flod halvvägs upp till Horombo Hut. 

Dag 6 - Horombo. Väckning vid midnatt och 
vandringen startar vid 1-tiden på morgonen. 
Först får vi uppleva den vackra stjärnhimlen, 
vidare en mycket vacker soluppgång. Efter vila 
vandrar vi vidare till ”The Roof of Africa” Uhuru 
Peak (5895 m) för att sedan gå ner till Kibo och 
vidare till Horombo Hut. Vandringen denna dag 
tar totalt ungefär 10-13 timmar. Väl framme vid 
Horombo Hut väntar välförtjänt mat och 
övernattning. 

Väder - Kallare, ta på långbyxor och en lång-
ärmad tröja. Ta med en tunn jacka. 
Vatten - Fyll flaskan på Horombo Hut. Två 
timmar från Horombo Hut finns sista 
möjligheten till vatten. Bärarna anländer med 
färskt vatten under morgondagen.  

Dag 7 – Arusha. Efter frukost fortsätter 
vandringen neråt till Marangu Gate. Den totala 
vandringstiden denna dag är ungefär fem timmar. 
Vidare transfer tillbaka till Arusha och här väntar 
en efterlängtad dusch på ex. Le Jacaranda Hotel. 
Inkl frukost.  

Dag 8 - Arusha. Efter frukost är denna 
upplevelserik vandring slut. Transfer till 
Flygplatsen. 

Kategori; Efter eget val (se prislistan) 
Transport; Safarijeep / minibuss 
Start;  Dar Es Salaam 
Slut;  Dar Es Salaam  
Dagar;  4 
 
Dag 1 - Dar es Saalam ankomst (Frukost) 
Ni möts vid flygplatsen i Dar es Salaam och vidare 
transfer till hotell för övernattning. 
 
Dag 2 - Mikumi (Lunch, middag) 
Avresa från Dar es Salaam mot Mikumi 
nationalpark. Resan tar ungefär 3 timmar. Vid 
ankomst checkas ni in på ert  boende, och äter lunch. 
På eftermiddagen blir det en safaritur för att sedan 
återvända till ert boende. 
 
Dag 3 - Mikumi (Helpension) 
Safaritur tidigt på morgonen för att sedan åka 
tillbaka till lodgen/hotellet för frukost. Efter det får 
ni med en picknick till lunch och åker på en safaritur 
igen. Ni återkommer på eftermiddagen. 
 
Dag 4 - Mikumi (Frukost) 
Efter frukost avgår färden tillbaka mot Dar es 
Salaam via Morogoro. Ankommer ca kl. 14.00 för att 
ev. hinna med färjan till Zanzibar  för sol & bad. 
(Sol & bad - tillägg till ert safariprogram)  
 

Kategori; Efter eget val (se prislistan) 
Transport; Safarijeep / minibuss 
Start;  Dar Es Salaam 
Slut;  Dar Es Salaam  
Dagar;  5 

Dag 1 - Dar es Saalam ankomst  (Frukost) 
Ni möts vid flygplats en i Dar es Salaam och vidare 
transfer till hotell för övernattning. 

Dag 2- Mikumi (Lunch, middag) 
Avresa från Dar es Salaam mot Mikumi 
nationalpark. Resan tar ca 3 timmar. Vid ankomst 
checkas ni in på ert boende och äter lunch. På 
eftermiddagen blir det en safaritur för att sedan 
återvända till ert boende. 

Dag 3 - Mikumi (Helpension) 
Safaritur tidigt på morgonen för att sedan åka 
tillbaka till lodgen/hotellet för frukost. Efter det får 
ni med en picknick till lunch och åker på en safaritur 
för att få uppleva Afrikas ”fruktade” djur. Ni 
återkommer på eftermiddagen. 

Dag 4 - Udzungwa eller Mikumi (Helpension) 
Vi åker idag till Udzungwa National Park för en 
vandring i en vacker natur med besök vid ett 
vattenfall där ni kan passa på att ta en dusch. Lunch. 
Udzungwa är en 1.900 hektar stor nationalpark där 
det är rikt fågelliv och flora. Här kan man finna arter 
som man inte kan uppleva på någon annan plats i 
världen. Vi åker retur till valt boende i Mikumi för 
middag och övernattning. 

Dag 5 - Mikumi (Frukost) 
Efter frukost avgår färden tillbaka mot Dar es 
Salaam via Morogoro. Ankommer ca kl. 14.00 för att 
ev. hinna med färjan till Zanzibar för sol & bad. 
(Sol & bad tillägg till ert safariprogram)  

 

 Mikumi & Udzungwa National Park 
 5 dagar 

 Mikumi  National Park  4 dagar  Lake Manyara - Serengeti  
 Ngorongoro - Marangu  6 dagar 
 (ETL 614) 

Andra alternativa vandringar : 
1. Momella route    3 dagar      Pris: fr  4.890 kr 
2. Machame Route 6 dagar       Pris: fr.13.690 kr 

 
 

Tanzania  



Min. antal 
Personer 

Pris per person 

Jan - Feb 
Jun - Okt 2012 

Mar - Maj*  
Nov - 20 Dec 

Hotell / lodge   
2  8.650:- 8.320:- 
4  6.800:-  6.140:- 
6  6.190:-  5.430:- 

Camping   
2  Från 5.880:-  Från 5.880:- 
4  Från 4.225:-  Från 4.225:- 
6  Från 3.600:-  Från 3.600:- 

  * påsk-, jul– och nyårstillägg kan tillkomma  - hör med AllResor. 

 Ngorongoro - L. Manyara - 3 dagar 

 Ngorongoro - Serengeti - Lake Manyara  
 5 dagar  

 L. Manyara - Serengeti - Ngorongoro - 
 Marangu - 6 dagar 

Kilimanjaro Marangu Route - 8 dagar 
Min. antal personer Pris per person 

1 25.500:- 
2 21.000:- 

Grundpaket på 5 dagar 
Exkl.transfer.  Endast vandring 

13.885:- min 2 pers 
9.990:- min 4 pers 

Transfer Arusha Flygplats - Arusha stad: 280:- / bil / väg / 1-4 pers 
Pris kan justeras p.g.a. lokala förändringar 

3-4 17.800:- 
5-6 15.700:- 

Min. antal 1/11-31/5 –12;1/6-31/102012;4/1-31/5 2013 
6/1 - 31/5 2012;1/11-

22/12-12: 
4/1-31/5 2013 

 Personer 
Pris per 
person 

Peacock / Yoma 
Hill camp 

Tanzanit Htl & Tan Swiss 
Period hela 2012 

Peacock / Yoma 
Hill camp 

 2 8.925:- 7.150:- 8.365:- 
 3 7.555:- 5.835:- 6.995:- 
 4 6.950:- 5.225:- 6.390:- 
 5 6.540:- 4.820:- 5.995:- 
6 6.440:- 4.565:- 5.885:- 

   * tillägg för påskhelgen kan tillkomma. Kontakta AllResor för prisinfo. 

 Mikumi National Park - 4 dagar 

Min. antal 
Personer 

Pris per person 

Jan - Feb 
Jun - Okt 

21 - 31 Dec* 

Mar - Maj* 
Nov - 20 Dec 

 Hotell / lodge   
 2 12.150:- 11.150:- 
 4 9.880:- 8.690:- 
 6 8.925:- 7.560:- 

 Camping   
 2 Från 8.690:- Från 8.690:- 
 4 Från 6.390:- Från 6.390:- 
 6 Från 5.590:- Från 5.590:- 

  * påsk-, jul– och nyårstillägg kan tillkomma - hör med AllResor. 

Min. antal 
Personer 

Pris per person 

Jan - Feb 
Jun - Okt 

21 - 31 Dec* 

Mar -Maj* 
Nov - 20 Dec 

 Hotell / lodge   
 2 15.550:- 14.560:- 
 4 12.275:- 11.340:- 
 6 11.200:- 10.265:- 

 Camping   
 2   Från 10.350:-   Från 10.350:- 
 4 Från 7.890:- Från 7.890:- 
 6 Från 6.945:- Från 6.945:- 

* påsk-, jul– och nyårstillägg kan tillkomma - hör med AllResor. 
Enkelrums tillägg lodge + 1300:- och på camping + 250:- 

Min. antal 
Personer 

Pris per person 

Lodge Budget  
Camping  

Lyx camping 
 

1  29.100:- 19.470:- 23.070:- 

2  20.790:- 12.220:- 14.960:- 

 3 18.730:- 10.140:- 12.575:- 
 4 17.750:- 9.280:- 11.410:- 
 5 16.730:- 8.620:- 10.650:- 

 6 16.225:- 8.220:- 10.240:- 
  * påsk-, jul– och nyårstillägg kan 
tillkomma - hör med AllResor. 

Iglootält;allmän toa; 
sovsäck att hyra  
$5/natt;  

Tält-3x3x2.25; 
Toilet&mattält,line 
Sovsäck ,lampa 

Min. antal  
personer 
Pris per 
person 

1/11-31/5 –12;1/6-31/102012;4/1-31/5 2013 6/1 - 31/5 2012;1/11-
22/12-12: 

4/1-31/5 2013 

Peacock / Yoma Hill 
camp 

 

Tanzanit Htl & Tan Swiss 
Period hela 2012 

 

Peacock / Yoma 
Hill camp 

 2 12.575:- 10.040:- 11.765:- 
 3 10.850:- 8.265:- 9.940:- 
 4 9.990:- 7.445:- 9.180:- 
 5 9.485:- 6.875 8.670:- 
6 9.330:- 6.745:- 8.520:- 

   * tillägg för påskhelgen kan tillkomma. Kontakta AllResor för prisinfo. 

 
 

Tanzania  

Reservation för prisändringar pga valutor & lokala skatter 

 Lake Manyara - Ngorongoro - Serengeti 
 4 dagar   

 Mikumi & Udzungwa** Nat. Park - 5 dagar 



 
 

Tanzania 
Sol & bad  -  Zanzibar & Dar es Saalam 

 Breezes Beach Club ****+   Ora Resort - Hakuna Majiwe *** 

Ora Resort ****  
All Inclusive 
Standardrum 

16/3 - 15/4 
1/7 - 24/7 
29/8 - 9/12 

1/3 - 15/3 
25/7 - 1/7 

11/1 - 29/2 
1/8 - 7/8 

22/8 - 28/8 

23/12 - 25/12 
7/1 - 10/1 
8/8 - 21/8 

26/12 - 6/1 
  

Enkelrum 1.560:- 1.895:- 2.300:- 2.740:- 3.300:- 

Dubbelrum 2.150:- 2.550:- 3.180:- 3.790:- 4.550:- 

Familjerum 2.360:-* 2.850:-* 3490:- 4.140:-* 5.030:- 

x-bädd 
barn 6-12 år 

* + 3 - 4 
person 

* + 3 - 4 
person 

* + 3 - 4 
person 

* + 3 - 4 
person 

* + 3 - 4 
person 

Transfer enkel resa till/från flygplats el. hamn – kontakta AllResor för pris. 

 Laico Bahari Beach Hotel ***** Dar es Saalam 

De Lux e Rum & Suiter 
Luftkond. 
Internet, 
Värdebox 
Restaurang 
Bar 
Pool 
Gym, Kvällsunderhållning 
Vattensporter 

De Luxe  Suite Executiv 
suite 

Dubbelrum  2.235:- 3.750:- 4.300:- 

Trippelrum  3.300:- na na 

Laico Bahari Beach  ****   Inkl. frukost. /2012 

70 rum 
Luftkond. 
Kylskåp 
Värdebox 
Restaurang 
Bar 
Pool 
Gym 
Vattensporter 
Spa 
Dykcenter 

Breezes Beach Club ****+  
Inkl halvpension 

8/1 - 15/3 
16/3 - 15/6* 
*Påsktillägg  

21 - 25/4  
16/6 - 31/10 1/11 - 19/12 

Standard  
dubbelrum 2.730:- 1.690:- 2.810:- 2600:- 

trippelrum 3.825:- 2.365:- 3.935:- 3640:- 

Deluxe  
dubbelrum 3.510:- 2.180:- 3.610:- 3330:- 

trippelrum 4.915:- 3.055:- 5.055:- 4660:- 

dubbelrum 4.030:- 2.700:- 4.210:- 3720:- 

trippelrum 5.645:- 3.780:- 5.895:- 5210:- 

Enkelrum endast i Deluxe mot 1/2 dubbelrumspriset + 390:- / natt  

Transfer - kontakta AllResor för prisuppgift.  
Barn 0 - 2 år bor gratis. X-bädd barn 2 - 11 år betalar 25% av 
dubbelrumspriset.  
Helpensionstillägg vuxen, barn 2 - 11 år - 210:-/ p /dag 
Tillägg: 20/12 - 7/1 2013  fr 1330:- – 1410:- /rum beroende på rumskategori     
Kontakta AllResor för mer info. 

Suite  

20 rum 
Takfläkt 
Restaurang 
Bar 
Pool 

 Ras Nungwi ***** 

Ras Nungwi är superhotellet för den som vill ha det lilla extra. Hotellet med 
sina 32 rum ligger mycket vackert vid den kritvita sandstranden på 
Zanzibars norra del. Ta ett dopp i den vackra mosaikpoolen som ligger med 
en vacker utsikt ut över Indiska Oceanen. Hotellet är byggt i Tanzanisk stil 
med hustaken som stråhattar.  

Ras Nungwi *****  
Inkl frukostbuffé 

1/1 - 9/1 
24/12 - 31/12 

1/3 - 9/4 
1/11 - 23/12 

Lodge garden view 4.260:- 2.240:- 

Superior Chalet   
Seaview 

5170:- 3.560:- 

Superior Deluxe   
Chalet Seaview 

6190:- 4.360:- 

Ocean suite, 1-2p 8.210:- 5.580:- 

  Hotellet stängt : 10 apr - 9 jun. Enkelrumstillägg. 840:-/ p / natt.   
  Halvpensionstillägg: 350:-/ p / dygn. Helpensionstillägg: 600:-/ p / 
dygn. 
  Trippelrum: tredje person betalar 75% av halva dubbelrumspriset. 
  Barn 2 - 12 år betalar. 75 % av halva dubbelrummetspriset. 

10/1 - 29/2 
10/6 - 30/6 
1/9 - 31/10 

2.640:- 

3.855:- 

4.870:- 

6.390:- 

1/7 - 31/8 

3.245:- 

4.160:- 

5.170:- 

7.200:- 

Breezes Beach Club ligger sydöst på 
Zanzibar. Hotellet har en härligt 
avkopplande atmosfär med SPA i olika 
nivåer. Pool-anläggningen ligger några 
meter stranden. Boendealternativ av hög 
klass. 
Rummen har ingen TV, p.g.a. hotellet 
vill ge ett avkopplande och lugnt 
boende. TV finns att se i ett separat TV-
rum som ligger nära receptionen. 

Laico Bahari Beach  ligger 25 km från 
Dar es Saalam längs den 500 m långa 
sandstranden. Alla rum har havsutsikt. 
Lägenheterna ligger mot trädgården. 
Mbudia Island marinreservat (5 km ) 
erbjuder snorkling & dykmöjligheter. 
Konferenshotell.Ny renoverat & öppnar 
April 2012 

Ora Resort är en eco-lodge hotell-
anläggning. Lugnt och säkert område med 
ca 45 min transfer från flygplatsen i 
Stonetown. Alla rum är stora och rymliga 
med dusch och varmt vatten. Myggnätt 
över dubbel eller enkelsängarna är 
standard. Rummen lämpar sig bra för 
familjer då extrasäng finns tillgängliga.  
Av de 20 rummen har 18 havsutsikt. 
Restaurangen erbjuder lokala och 
internationella a´la carte rätter. 



 
 

Zanzibar—Tanzania 

Karafuu Beach Resort  ****+  
Inkl Halvpension 

7/1 - 28/2 1/3 - 31/3 1/4 - 30/6 
1/7 - 20/7 

1/9 - 22/12 
21/7 - 31/8 

Garden room  

  enkelrum 1.410:- 1.260:- 660:- 1.380:- 1.550:- 

  dubbelrum 2.210:- 1.910:- 1.320:- 2.150:- 2.500:- 

  trippelrum 2.980:- 2.570:- 1.785:- 2.900:- 3.370:- 

Extra bädd barn 6-13 år    560:- 480:- 330:- 540:- 630:- 

Cottage  

  dubbelrum 2.740:- 2.440:- 1.845:- 2.680:- 3.025:- 

  trippelrum 3.705:- 3.285:- 2.495:- 3.610:- 4.750:- 

 fyrbäddsrum 4.635:- 4.140:- 3.150:- 4.545:- 5.135:- 

   690:- 610:-    460:- 670:- 765:- 

 Transfer från flygplats el. hamn kan ordnas— Pirs ca  1000 kr/bil/väg. 
 All inclusive tillägg - 330:- / vuxen / dag. Barn 6-13 år 160:- / dag 
 Helpension tillägg 210:- / vuxen och 105:- / barn 
 Barn 0-5 år bor / äter gratis tillsammans med förälder/rar 
Junior Suite  ( max 4 pers) finns på förfrågan . Samt pris under jul & nyår 

Extra bädd barn 6-13 år  

Coral Reef Ora Resort ***  23/12 - 6/1 
7/1 - 29/2 
1/8 - 7/8 

22/8 - 29/8 

1/3 - 15/4  
1/7 - 31/7 

8/8 - 21/8 

Dubbelrum – standard 1.500:- 1.150:- 910:- 1.300:- 

Superior rum 1.820:- 1.460:- 1.020:- 1.620:- 

 Barn 3 - 4 = Rabatt 40%.     
 Enkelrum halva rumspriset.  
25/12 - 31/12 tillägg 455:- / person 

   Transfer från flygplats eller hamn 325:- / person. Minst 2 pers. Enkel väg 

Sol & bad  -  Zanzibar 
 Karafuu Beach Resort ****+   Ndame Beach Lodge *** 

Ovanstående sol & bad priser är per rum och natt  För resevillkor se: www.allresor.se 

80 rum 
Luftkond. 
Takfläkt 
Tv-satellit 
Telefon 
Hårtork 
Kaffekokare 

Minibar 
Värdebox 
Hiss 
Restaurang 
Bar 
Pool 

Karafuu Beach Resort ligger vid 
nordöstra delen av den vackra 
kustremsan på Indiska Oceanen. 
Här erbjuds en underbar 
avkopplande miljö, 
sportaktiviteter med dykcentra, 
vacker palmträdgård och flera 
restauranger. Utflykter med 
dowsegelbåtar runt udden mot 
Chwaka bay. 

Familjärt enkelt bungalow boende direkt vid 
stranden.  
Platsen ger dig en avstressad miljö och god 
möjlighet till kontakt med lokalbefolkningen. 
Fisketurer kan arrangeras. Ligger på östra sidan av 
ön ca. 1 timmas transfer från Stown Town.  

20 rum 
 Takflät/AC 
 Restaurang 
Bar 
Satelit TV 
Massage 
Utflykter 

Ndame beach Lodge *** 
Mar – Jun  
Nov –Dec 

Jan - Feb 
Jul -  Okt 
1/4 - 10/4 

23/12 - 7/1  

Enkelrum  365:- 410:- 610:- 

Twin - 2 separata bäddar 490:- 580:- 780:- 
Twin Luxe 590:- 650:- 850:- 
Dubbelrum  - dubbelsäng 590:- 650:- 850:- 

Dubbelrum Luxe 650:- 760:- 960:- 

Trippelrum 690:- 760:- 960:- 
Familjerum max 5 pers –(2rum) 1.015.- 1.180:- 1.380:- 

   Transfer fr. flygplats eller hamn 800:- / enkel resa 1-4 personer 

Halvpension kostar 150:- per person per dag 
 Helpension kostar 250:- per person per dag 

 Coral Reef Ora Resort, Pwani  *** 



 Nungwi  Inn ** 

Nungwi Inn är ett enkelt bungalow-
boende på den nordvästra stranden  
ca 160 km från Stonwtown och 
flygplatsen. Beläget vid  sand-
stranden på Zanzibars norra del. 
Korallreven ligger längs med kusten 
av Indiska Oceanen. Bungolwn är 
delad i 2 rum med veranda i 
Tanzanisk stil med tak av strå. 

12 bunglows  - 24 rum 
Takfläkt 
Restaurang 
Bar 

 
 

Zanzibar—Tanzania 
Sol & bad  -  Zanzibar 

Matemwe Beach Village *** 

Nungwi Inn** 
Inkl Frukost 

1/3 - 15/6 
Seaview/AC 

1/3 - 15/6 
Gardenview/AC 

16/6 - 28/2  
Seaview/AC   

16/6 - 28/2  
Gardenview/AC   

Enkelrum 510:- 530:- 560:- 460:- 

Dubbelrum 710:- 610:- 760:- 660:- 

Trippelrum 960:- 760:- 1.015:- 860:- 

Halvpension + 200:- per vuxen och 150:- per barn per dag     
 Tillägg  mellan 23/12 - 4/10 160:- per person och natt 
 Transfer till och från flygplats 900:- per väg för max 6 personer 

Ovanstående sol & bad priser är per rum och natt  För resevillkor se: www.allresor.se 

Matemwe Beach  är ett litetbungalow-
boende på den nordöstra  stranden, 45 
minuter från Stonetown. Precis utanför 
kusten ligger Mnemba atollen som är en 
av de bäste dykställen i Östra Afrika. 
Längs stranden hittar du små byar med 
palmblad täckta hus där 
lokalbefolkningen bor. De livnär sig på 
fiske. Matemwe är det närmaste paradiset 
du kan komma. 

17 rum 
Takfläkt 
Restaurang 
Bar 
Pool 
5 * PADI dykcenter 

Matemwe Beach  *** 
Inkl frukost  

1/6 - 15/6 
1/11 - 15/12 

16/6 - 30/10 
16/12 - 21/12 
6/1 - 3/4 2013 

1/8 - 31/8 
22/12 - 6/1 

Enkelrum 690:- 920:- 1.105:- 

Dubbelrum/Twinbäddrum 1.015:- 1.195:- 1.380:- 

Shamba suite 985:- 1.090:- 1.195:- 

Asali Suite inkl halvpension 3.680:- 3.680:- 4.140:- 

Halvpension tillägg kostar 205:- per person och dag.  
  Tembo House Stonetown *** 

Tembo House ligger i Stonetown Utmärkt hotell för någon natt för 
dig som vill uppleva stadsmiljön inna du reser hem eller varför inte när 
du kommer. Besöka lokala marknaden och restauranger. 
Hotellet ligger inte långt från hamen där snabbåten från dar es Saalam anlöper. 
Hotellet har en egen strand men  vi rekommenderar deras pool. 
Arabesk byggandsstil . Alla rum har hårtork,Aircond, kylskåp.telefon, kabel tv 

Tembo House  *** 
Inkl Frukost 1/1 - 30/6 1/7 - 30/6 2013 

Enkelrum 1.015:- 1.070:- 

Dubbelrum 1.220:- 1.270:- 

Trippelrum 1.320:- 1.370:- 

Trippelrum med  
balkong/havsutsikt 

1.580:- 1.625:- 

Halvpension kostar 200:- per vuxen och 150:- per barn och dag.      
Helpension kostar 400:- per vuxen och 300:- per barn och dag 
Barn under 6 år bor utan kostnad i föräldrars rum.  


	Den här dagen går turen till Lake Manyaraparken som är känd för sitt rika fågelliv men även flodhästarna trivs längst med Manyaras stränder. Här kan man också se babianer vandra omkring.
	Dag 3—Ngorongoro kratern  (Helpension)
	 Ngorongoro - Lake Manyara
	 3 dagar  (ETL 603)
	 Lake Manyara - Serengeti 

