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Tilläggsresa Mahale
För den som önskar finns det möjlighet att istället för att följa med gruppen till 
Lagoon beach förlänga resan till Mahale nationalpark. Mahale är hem till Afrikas 
enda vilda schimpanser och andra primater. Här bor vi i ett mindre camp som lig-
ger precis vid Tanganyikasjöns strandkant.

Dag 8 Ruaha - Mahale    
Direktflyg från Ruaha till Mahale nationalpark. Här bor vi på fint tältcamp vid 
Tanyanikasjöns strand som bjuder in till bad, fiske och kanotturer. På eftermid-
dagen kan vi koppla av och njuta av Mahale nationalparks vackra naturscenerier. 
Grönklädda bergstoppar, hem till de vilda schimpanserna, omringar det klarblå 
vattnet vid Tanganyikasjön.
Hotell: Kungwe Camp Mahale eller liknande 
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 9 Schimpansernas rike     
I Mahale nationalpark lever ungefär 900 schimpanser. På morgonen tar vi hjälp 
av trackers för att möta schimpanser, markattor och andra primater på nära håll. 
För den äventyrliga finns möjlighet att upptäcka det marina livet vid Tanyanika-
sjön. I och runt omkring sjön lever förutom många färggranna fiskar, flodhästar 
och uttrar även exotiska fåglar.
Hotell: Kungwe Camp Mahale eller liknande 
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 10 Schimpansernas rike    
För att vara säkra på att få träffa schimpanserna så gör vi ytterligare en vandring 
i regnskogen. Det finns även möjlighet att åka på en båttur och prova på sötvat-
tenfiske. När solen sänker sig bakom bergstopparna sp samlas vi vid lägerelden 
för att smutta på en kvällsdrink.
Hotell: Kungwe Camp Mahale eller liknande
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 11 Avresa Dar Es Salaam     
Idag tar vi farväl av schimpansernas rike och flyger tillbaka till Dar Es Salaam för 
att påbörja vår resa hem till Skandinavien.
Måltider: Frukost

Dag 12 Hemkomst från Tanzania     
Ankomst till Skandinavien.

I priset ingår:
• Flyg Ruaha – Mahale Nationalpark – Dar Es Salaam
• Senare returresa från Dar Es Salaam
• Rum på tältcamp i Mahale Nationalpark
• Frukost alla dagar och 6 måltider
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• Engelsktalande lokalguide
• Bagageservice och dricks till bärare
I priset ingår ej: 
• Dricks till chaufförer och guider
Vi reserverar oss för ett mindre flygtillägg beroende på platstillgång. Vänligen kontakta Thabela Travel för information
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