Gruppresa till Tanzania
8 juni – 23 juni

Åk med andra volontärer till Tanzania där ni varvar äventyr i detta underbara land och
volontärarbete i staden Moshi på Simbas Summer Camp. Inled resan med en 2-dagars safari till
mäktiga nationalparkerna Ngorongoro och Tarangire, vandra till vattenfallen vid foten av världens
högsta fristående berg - Kilimanjaro och avsluta med en cykeltur genom Masaibyar till värmekällan
Kikuletwa. Allt samtidigt som man ger en hjälpande hand till barn och ungdomar i Moshi och
upplever allt det fantastiska Tanzania har att erbjuda!

I gruppresan ingår ALLT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa tur och retur Sverige - Tanzania
Deltagande i Simbas Summer Camp, ett sommarläger för barn i stadsdelen Mji Mpya i Moshi
Boende med frukost
Transport till och från Simbas Summer Camp
Transport till och från flygplatsen
Safari 2 dagar/1 natt till nationalparkerna Ngorongoro och Tarangire
Guidad cykeltur över dagen ut mot masaiområdet till värmekällan Maji Moto
Guidad dagstur till Materuni för en heldag med vattenfall, bad och besök till kaffeodlingar
På samtliga dagsturer och safaris ingår mat, guide, transport och alla
inträdeskostnader/parkavgifter
Heltäckande reseförsäkring

Exempel på schema
Lördag 8 juni – Avresa från Sverige
Söndag 9 juni – Ankomst till Kilimanjaro Airport, Tanzania.
Måndag 10 juni – Introduktion & rundtur i Moshi samt förberedelser inför safari. På eftermiddagen
finns även tid att vila eller besöka poolen
Tisdag 11 juni - Onsdag 12 juni – Safari till nationalparkerna Ngorongoro och Tarangire.
Torsdag 13 juni - Fredag 14 juni–Volontärarbete på Simbas Summer Camp samt chans till ledig tid på
eftermiddagen.
Lördag 15 juni – Guidad dagstur till Marangu för en heldag med vandring till vattenfallen för bad,
besöka kända Chagga-gruvorna där stamfolket Chagga gömde sig under inbördeskriget med
Masaifolket samt besök på Chagga-museet.
Söndag 16 juni - AFRICAN CHILD DAY-firande på Simbas Summer Camp eller ledig dag vid exempelvis
poolen.
Måndag 17 juni - Tisdag 18 juni – Volontärarbete på Simbas Summer Camp samt chans till ledig tid på
eftermiddagen.
Onsdag 19 juni - Guidad cykeltur över dagen ut mot Masai-området till en unik värmekälla för sol,
bad och kulturell upplevelse.
Torsdag 20 juni - Fredag 21 juni – Volontärarbete på Simbas Summer Camp, avslutningsfest samt
chans till ledig tid på eftermiddagen.
Lördag 22 juni – Ledig förmiddag vid poolen därefter hemresa från Kilimanjaro Airport, Tanzania.
Söndag 23 juni – Ankomst till Sverige.
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