
  
2 nätter, 2 halvdagar bilsafari och

en halvdag båtsafari

Saadani      Nationalpark 

Mittemot Stone Town, Zanzibar, ligger en liten och 
varierande nationalpark full av djur. Ännu inte upptäckt 
av många har Saadani två stora fördelar jämfört med 
andra mer kända tanzaniska parker. Parken ligger nära 
Zanzibar / Dar es Salaam vilket ger massor av upptäck-
ter för mindre pengar och tid. Den andra fördelen 
är att Saadani har en lång tom strand som erbjuder 
strandpromenader och simning i den ljumma Indiska 
Oceanen efter safarit. För att inte glömma de pastell-
tonade soluppgångarna över horisonten från er veran-
da. På campen bor det fullt med apor och ni kan följa 
stigar i området och upptäcka djurlivet. Det finns också 
en mangroveskog du kan upptäcka med kanot. Allt 
gratis. 

Djurens beteende i parken är mer naturligt än andra 
parker där djuren är vana vid vid bilarna. Landskapet är 
mångsidigt med slätt, skog och grönska. Och så Wami 
floden-en av få platser där ni kan se flodhästen uppe 
och promenera och massor av krokodiler. Ni kommer att 
se afrikansk buffel, gnuer, babianer, giraff, stora fåglar, 
många olika gaseller etc. Lejon och elefanter bor i 
parken men är inte lika vanliga somi andra parker. Om 
vi   gillar Saadani? Ja mycket.



Dag 1
Upphämtning på Dar es Salaam flygplats för en 4 timmars tur till 
Saadani. Ni kommer att passera förorter och byar så det blir ett 
möte med Afrika längs vägen. 
 
Incheckning på Simply Saadani Camp med privata bungalows med 
veranda med utsikt över Indiska oceanen. Kanske ser du Zanzibar  
på andra sidan? På campen kan du säga hej till aporna, bada i det 
ljumma havet, promenara på stigarna och se fåglar, fjärilar, ormar.  
Dagen avslutas med en 3-rätters middag med utsikt över horisonten.

Middag

Dag 2
Idag heldag ssafari med båt safari på Wami river. Ni har en öppen 
bil så att alla kommer att se perfekt längs vägen. 

Efter kaffe / te startar ni i mörkret runt 06.00 för att se djuren vakna 
upp. När ni åker går solen upp och kastar gyllene skuggor i naturen. 
Ni äter frukost i parken - kanske tillsammans med några djur. Räk-
na med att se babianer, giraffer, olika gaseller, massor av fåglar, 
afrikansk buffel, gnuer och mycket mer. Att inte tala om slående 
landskapet.

Efter frukost i parken fortsätter ni till Wami floden för ett båtsafari med 
fåglar, krokodiler och flodhästar. Flodhästarnas hud är känslig så de 
stannar i vattnet under soltimmarna men i Saadani får de skugga 
från mangroveskogen och är uppe ibland. När ni närmar er dessa 
förhistoriska märkligt fascinerande varelser glider de 
ner i leran nära er.  

Tillbaka på campen runt 14:00 för
lunch och sedan tid att njuta av
lodgen och stranden. Eller
kanske en kanottur i
mangroveskogen?

Frukost/lunch/middag 

Da3
Halvdagssafari  med 
lunchlåda sedan 
släpps ni av vid 
Saadani landnings-
bana för 14.45 flyget
till Zanzibar dit ni 
anländer 15.15.

Frukost/lunch



Helen Ingvarsson
+255 777 122 461
helen@lovezanzibar.com
skype:helen.ingvarsson1

lovezanzibar 
Jambiani Zanzibar
www.lovezanzibar.comPriser

1095 usd per person i delat dubbelrum 

495 usd    för barn 2-12 år i angränsande rum till föräldrarna

Inkl. transfer med bil Dar es Salaam-Saadani, 2 halvdagar safari med 
öppen bil , båtsafari på Wami river, boende, 2 x frukost, lunch och 
middag, parkavgifter, båtavgift, flyg Saadani-Zanzibar, transfer till 
Saadani landningsbana. 

Fjärilar och apor vid  
Simply Saadani Camp


