
Safari i Södra Tanzania är ett oförglömligt äventyr i vackra områden dit inte så många
turister ännu hittat. Vår resa börjar i Afrikas största naturreservat Selous där vi ges den
unika möjligheten att uppleva safari till fots. Här lever även 7 000 lejon och den sällsynta
vildhunden i ett frodigt landskap med vidsträckta flodsystem. Äventyret fortsätter till nationalparken
Ruaha vilket är en park som kompletterar Selous med dess natur och djurliv.
Här är slätterna lite torrare och består främst av savann och baobablundar. Möjlighet finns
att förlänga resan med några nätter i Katavi eller Mahale, mot förfrågan.

Södra Tanzania

Dag 1:  Ankomst Tanzania - Selous 
Resan börjar i Dar es Salaam som är Tanzanias största stad och ekonomiska cen-
trum. En fartfylld stad som kantas av Indiska Oceanien. Här gömmer sig landets 
största hamn och Östafrikas näst viktigaste hamn. Tidig morgon flyger vi söderut 
i mindre cessnaflyg mot Selous naturreservat vildmark. Selous är Afrikas största 
viltreservat och en av de bästa platserna för safari. En dold pärla dit inte så många 
turister hittar! Reservatets livskälla är dess floder som lockar vilt från både östra 
och södra Afrika. Vid landning åker vi till vår camp där en varierad lunch har du-
kats upp åt oss. Mätta och belåtna checkar vi in och gör oss hemmastadda innan 
eftermiddagens safari i öppna safarifordon. På savannerna kan vi stöta på hjordar 
med elefanter, bufflar, flodhästar, krokodiler, giraffer och ståtliga lejon. Det finns 
även ett rikt fågelliv i området då det lever över 440 olika fågelarter här.

Hotell:  Selous Riverside  |  Måltider: Lunch, middag

Dag 2: Selous 
Tidig morgon, vi vaknar upp med förväntan i kroppen. Idag väntar oss både för-
middags- och eftermiddagsaktiviteter i området som arrangeras av lodgen. Föru-
tom safari i öppna safarifordon finns det möjlighet att åka på flodsafari (beroende
på årstid) eller safari till fots. Det är något unikt med att upptäcka den vackra 
naturen och djurlivet till fots, något som endast är tillåtet i naturreservat och inte 
de större nationalparkerna. Selous är en bevarad vildmark och erbjuder Afrikas 
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viltrikaste Miomboskog. Området består mest av savannaskog vilket också kallas 
Miombo. Vi letar oss fram på akaciaklädda kullar, galleriskogar, sumpskogar och 
många våtmarker. Vi får lära oss mer om Selous unika natur och om fågelarter vi 
aldrig ens visste existerade. Mellan utflykterna får vi, mitt på dagen, tid till att bara 
ta det lugnt på lodgen.

Hotell:  Selous Riverside  |  Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3: Selous - Ruaha
Efter en spännande morgonsafari får vi transport till landningsbanan där vi flyger
vidare till resans nästa stopp, Ruaha nationalpark. Efter lunch ger vi oss av på den 
första safarituren i Ruaha nationalpark. Här skiljer sig både naturen och djurlivet 
åt från Selous. Ruaha är Tanzanias största, men relativt okända nationalpark. Det-
ta vildmarksområde täcker hela 20 226 km2, men trots det har den bara en hand-
full besökare per år. Ruaha har fått sitt namn från den stora Ruahafloden som är 
livlinan för djurlivet under parkens torrperioder. Flodbanken utgör ett permanent 
jaktområde för lejon, leoparder, geparder, schakaler och hyenor. Den sällsynta och 
utrotningshotade afrikanska vildhunden syns ofta till här.

 Hotell:  Ruaha River Lodge   |  Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4: Ruaha 
Idag åter vi på morgon– och eftermiddagssafari i Ruaha. Utöver områdets gen-
erösa djurliv så är naturen här något utöver det vanliga. Landskapen består av en 
blandning mellan öppna savanner, floder, berg och tätbevuxna bushlandskap. Fler 
än 1 650 olika växtarter har hittats i Ruaha, vilka karaktäriseras av sina gigantiska
baobabträd och akaciaskog. Men hjälp av sin rika växtlighet har även drygt 500 
olika fågelarters skådas i parken och varje safaritur bjuder på nya upptäckter och 
äventyr.
 
 Hotell: : Ruaha River Lodge  |  Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5:  Hemresa
Vår sista morgon i Tanzania, vi andas in det sista av landskapet under vår tidiga 
förmiddagssafari. Soluppgången färgar himlen orange i bakgrunden. Efter en väls-
makande frukost checkar vi ut och flyger tillbaka till Dar es Salaam i mindre cessna-
plan. I Dar es Salaam fortsätter vi resan på egen hand eller påbörjar vår resa hem till 
Skandinavien igen (flyg ingår ej). Möjlighet finns att lägga till nätter i Katavi eller 
Mahale, vänligen kontakta Thabela Africa för mer information.
 
 Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrumstillägg

juni - oktober 2020 5 dagar 34 950 kr 4 300 kr

oktober 2020 - april 2021 5 dagar 37 350 kr* 4 600 kr*

Avresa varje dag beroende på tillgänglighet.

*Preliminärt pris och program, vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.

I priset ingår:
• Välkomnande på flygplatsen i Dar es Salaam
• Transporter enligt resebeskrivningen
• Inrikesflyg inklusive dagens flygskatter: Dar es Salaam - Selous / Selous - Ruaha / Ruaha - Dar es Salaam
• 2 nätter på Selous Riverside med helpension samt två safariutflykter per dag (i mån av tid)
• 2 nätter på Ruaha River Lodge med helpension samt två safariutflykter per dag (i mån av tid)
• Inträde till nationalparkerna samt statliga skatter

I priset ingår ej:
• Internationella flyg, flygskatter och eventuella visumkostnader
• Dricks
• Avbeställningsskydd
• Reseförsäkring

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med an-
dra internationella resenärer. 

Boendet är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället.

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan.


