
Tanzania
Program



Härligt att ha Dig och Er med på denna resa upp till Tanzania där vi kommer att få 
uppleva wildlife när det är som bäst. Denna broschyr innehåller program med tider, 
förslag på kläder samt utrustning att ha med och på sig, och även allmän 
information och lite om säkerheten på vår resa i Tanzania. Mer information får du 
vid ankomsten. 

Fotokurs: 
Resan fokuserar på wildlifefotografering i tre parker. På kvällarna går vi igenom 
deltagarnas bildmaterial och ger möjlighet till förbättringsförslag. Vi går även ige-
nom Lightroom i mån av tid och för den som önskar detta. Reseledare på resan är 
Edward Holmgren och fotolärare är Anders Jorulf. 

Resa till Kilimanjaro flygplats / Tanzania: 
Du ansvarar själv för resa till/från Tanzania. Naturligtvis hjälper vi dig boka resan 
om du önskar detta. Rekommenderad resväg är med Qatar Airvays med byte i Doha.

Transport i Tanzania:
Vi åker i jeepar med höjbart tak, vilket möjliggör att färdas på samtliga vägar i 
Tanzania. 

Boende:
Vi bor i tältcamp, mitt i de olika parkerna. Det är av största vikt att hålla sig till de 
regler som finns uppsatta på respektive plats. Dusch, toalett finns i varje modernt 
tält. Vi sover 2–3 personer i varje tält. Önskas eget tält tillkommer extra kostnad för 
detta. 

Mat:
Frukost, lunchbox samt middag ingår i priset. Dryck tillkommer, dvs du betalar själv 
för det du önskar dricka. 

Valuta samt kreditkort:
De flesta kreditkort gäller  på de platser vi besöker. USD är gångbart på de flesta 
platser. Rekommenderat är att ha med sig 150-200 USD i fickpengar. 
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PROGRAM
Dag 1: Ankomst till Tanzania där Anders och Edward möter vid 
Kilimanjaro flygplats. Transport till Ngaramtoni utanför Arusha stad 
och gästhuset där vi övernattar. Mat och genomgång av programmet 
samt genomgång av kamerautrustningen för dagarna i Tanzania

Dag 2: Fotoäventyret börjar. Vi besöker masajerna och deras boplats i 
Munduli Juu, uppe i bergen, där vi får stifta bekantskap med det unika 
nomadfolket och deras traditionella liv. Vi får en inblick i deras kultur 
med traditionell dans. Lunch och  dansuppvisning av de unga 
masajerna. Från en högplatå ser vi slätterna breda ut sig nedanför och i 
fjärran kan vi få se Afrikas högsta berg, Kilimanjaro. Denna dag bjuder 
på fantastiska vyer och möte med Tanzanias gästfria och vänliga folk. 
Återfärd och middag på vårat gästhus. 
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Dag 3: Avfärd tidigt på morgonen till Tarangire nationalpark. Vårt 
huvudobjekt den här dagen är elefanter. Här lever de helt fritt i större 
hjordar och att få uppleva deras tysta marcher genom denna mäktiga 
park är en otrolig upplevelse. Lunch serveras vid en fantastiskt utsikt 
någon gång under dagen. Mot kvällen kör vi till en bekväm och vacker 
tältcamp mitt ute i vildmarken invid Manyarasjön, där middag och 
övernattning väntar. 

Dag 4: Tidig väckning. Vårt mål är en av världens mest berömda 
djurparker - Serengeti nationalpark, med de ändlösa savannerna och 
det enorma djurlivet. Lejon, bufflar, elefanter, leoparder, geparder, 
flodhästar, gnu och zebror väntar. Övernattning på tältcamp i hjärtat 
av Serengeti. Middag vid solnedgången.

Dag 5: Dag i Serengeti. Mil efter mil rör vi oss över slätter med ett fritt 
djurliv utan stängsel. Vi ser bufflar, lejon, geparder, antiloper i tusen-
tal, gnuer och zebror. I flodbäddarna ligger krokodiler och flodhästar. 
Vi upplever savannen, karga bergstrakter och sedan också regnskog. 
Middag och övernattning på Rhino lodge som ligger ca 90 min bilfärd 
från Serengeti och ca 20 min ifrån Ngorongorokratern. Middag vid 
solnedgången.

Dag 6: Heldag i Ngorongorokratern som är en kollapsad kaldera. En 
fantastisk krater, på vars botten det vimlar av Afrikas alla djur - ele-
fanter, noshörningar, lejon, antiloper… Här, i ett myller av antiloper, 
gnuer och zebror kan vi med tur hitta alla The Big Five. På eftermid-
dagen vänder vi färden tillbaka till Ngaramtoni och vårt gästhus. På 
kvällen middag.

Dag 7: Hemresa. Efter frukosten som serveras på vårat gästhus, går vi 
igenom resan och utvärderar vår vistelse i Tanzania. I god tid innan 
flyget till Skandinavien går, tar vi oss ut till flygplatsen. 





- Systemkamera
- Ett större zoom objektiv. Ju större desto bättre. Rekommenderat är 100 – 400 eller mer. 
- Extra batterier till kameran
- Ficklampa 
- El konverter (UK-SWE / Engelskt till Svenskt)
- Polariseringsfilter (frivilligt)
- Kameraväska / ryggsäck
- Bärbar dator
- Lightroom (frivilligt) 

 

Kläder nödvändig utrustning: 
-  Kraftigare promenadskor 
-  Regnkläder 
-  Strumpor och sockor 
-  Kort- och långärmade skjortor/tröjor (ombyten) 
-  Varm tröja (hood tröja, collage tröja etc –ombyten) 
- Enklare kläder för middagar. Långbyxor, varmare tröja. 
-  Plåster 
- Myggmedel
-  Vindjacka 
-  Vattenflaska 
-  Termos 
- Solskyddsmedel
- Solskydd för huvudet
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- Avbeställnings- och reseförsäkring 
- olyckdsfallsförsäkring 
- sakförsäkring 

Vaccinering: 
- Besök din lokala vårdcentral för vaccinering i Tanzania. 

Pass, Visum samt Vaccinationskort: 
 - Ditt pass måste vara giltigt 6 månad efter det att du lämnat Tanzania
 - Visum löser du på plats på Kilimanjaro flygplats, kostar 50 USD / person
 - du måste ha med dig Ditt gula vaccinationskort som är ifyllt inför din resa till Tanzania. 
Vid ofullständigt vaccinationskort kan detta kosta dig flera hundra USD i avgift.

Övrigt/säkerhet: 
-  Egen tid kommer att finnas för att gå igenom dina bilder samt för eventuell redigering. 
-  På kvällarna intar vi gemensam middag och pratar om dagens uipplevelser. -  Drönare 
är inte tillåten att använda på de platser vi besöker. 
-  Det är väldigt viktigt att samtliga deltagare beaktar säkerheten och följer de loka-
la rekomendationer samt föreskrifter som finns på de olika parkerna. Det är viktigt att 
vandra på endast utstakade stigar och gångvägar. Djurlivet får inte störas. Vi som ledare 
kommer att informera samtliga deltagare om eventuella risker och ber samtliga deltagare 
att respektera i de fall vi säger att det är olämpligt eller farligt att gå till vissa platser. 
Fotoadventures.se tar inte ansvar för deltagare som inte följer lokala föreskrifter eller 
fotoadsventures.se ́ s säkerhetsråd och föreskrifter på plats. Fråga oss som leder denna 
resa innan du avser gå eller vandra iväg ifrån gruppen så kan vi ge dig rekomendationer 
om säkerheten på plats. 
 

Försäkring:
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Välkommen önskar Anders Jorulf
 

Anders Jorulf Photography AB
Tegnérsvägen 9

147 31 Tumba
Sweden

 
Tfn: +46 70 260 74 13
Mail: info@jorulf.se

www.fotoadventures.se


