PROGRAM: 4* LODGER

EVENTYRLIG SAFARI I TANZANIA
Arusha

Firestjerners innkvartering i Arusha
Mount Meru Game Lodge
Mount Meru Game Lodge ligger midtveis mellom Arusha og Kilimanjaro internasjonale
flyplass omgitt av en 33 hektars velpleiet hage. Rommene er romslige og har veranda hvor
du kan nyte roen og omgivelsene.
Dette er også et sted med historie, hovedhuset er fra 1930-tallet, og i første halvdel av
1900-tallet var det omkranset av kaffeplantasjer. I 1959 kjøpte Dr. Von Nagy eiendommen,
og han startet et dyrereservat for å beskytte det lokale dyrelivet.
Lodgen er en av de eldste nord i Tanzania, og her er det lagt ned stor innsats i å bevare det
originale. Det er fremdeles samme familie som driver lodgen, og det er blitt et populært
sted som har fått både presidenter og kongelige på besøk - men aller mest "oss vanlige folk"
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som er ute etter en fantastisk ferie.
Slapp av i den lekre loungen eller nyt en drink på terrassen i skyggen av de enorme, gamle
mangotrærne. Ta en svømmetur i bassenget, og spis middag under stjernene. Her er det ro
og fred - et sted med både historie og sjel.

Lake Manyara

Firestjerners innkvartering ved Lake Manyara
Kirurumu Manyara Lodge
Kirumu Manyara Lodge er en økovennlig camp høyt plassert på kanten av Great Rift-dalen.
Her er det 27 romslige telt med terrasse, og alle har bad med varm dusj. Nyt gode måltider i
restauranten, sammen med den fantastiske utsikten.

Serengeti

Firestjerners innkvartering i Serengeti
Mbuzi Mawe Serena Camp
Mbuzi Mawe Serena Camp ligger midt i Serengeti og består av 16 romslige telt, fullt utstyrt
og med privat veranda med stoler og solsenger . Teltene har to store senger, sittegruppe og
badet har dusj med varmt vann. Spis måltidene i den stemningsfulle restauranten, og nyt
solnedgangen fra terrassen.

Ngorongoro

Firestjerners innkvartering i Ngorongoro
The Retreat at Ngorongoro
The Retreat at Ngorongoro er bygget for å passe inn i naturen som omgir lodgen. Her bor
dere i store hytter, hver og en innredet i delikat stil. Hyttene er 90 eller 100 m2, så her er
det god plass. Hyttene har peis, bad med regnskogdusj, sittegruppe, skrivebord, store
senger. Lodgen har også svømmebasseng og eget barnebasseng i en frodig hage,
treningsrom og restaurant - her bor dere godt.
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