
nationalparker. I det efterfølgende dagsprogram kan 
du se, hvad der sker de enkelte dage på den 15 dage 
lange rejse til det trygge, farverige land.
  På hele rejsen er Per Østergaard rejseleder med 
godt lokalkendskab fra flere rejser til Tanzania i 
forskellige sammenhænge. Han oversætter også til 
dansk fra engelsk, så alle kan følge med. 
  Der er mulighed for at vælge afrejse fra enten
Billund eller København - og læg mærke til, at 
der maksimalt kan være 20 gæster på denne tur. 

Studietur til Tanzania 
13.-27. november 2022

Tanzania er et af de afrikanske lande, som har 
allermest at byde på - nationalparker med et 
fantastisk rigt dyreliv, landbrug i mange afskygninger 
og en befolkning, der nok er fattig efter vores 
målestok, men som også udstråler livsmod og vilje 
til forandring.
  Alt dette skal vi snuse til på denne rejse, der er 
tilrettelagt for alle, der vil opleve noget helt unikt og 
anderledes end dansk hverdag. 
  I det følgende kan du læse om landet og dets 



Tilmelding efter først-til-mølle princippet - se mere 
om det på side 4 og på sidste side. 

En særdeles ung befolkning
Tanzania hedder helt korrekt United Republic of 
Tanzania og har et landareal på 945.087 kvadratkilo-
meter, hvilket er 22 gange større end Danmark.
  Der er cirka 60 millioner indbyggere fordelt på 130 
forskellige nationale befolkningsgrupper, som udgør 
98 procent af befolkningen. De resterende cirka 
to procent er arabere, indere og europæere. Årlig 
tilvækst i befolkningen er 3,1 procent, og den gen-
nemsnitlige alder er 18 år mod i Danmark 42 år. Det 
er således en meget ung befolkning.
  Fordelingen på religioner er cirka 45 procent 
kristne, 45 procent muslimer og 10 procent andre 
religioner.
  Hovedsprogene er swahili og engelsk plus lidt ara-
bisk og mange forskellige stammesprog.
  Som det fulde navn indikerer, er det en demokra-
tisk republik med en præsident, der er stats- og 
regeringsleder. Som ny præsident blev Samia Suluhu 

Hassan valgt i foråret 2021 - hun er en af de få kvin-
delige topledere i Afrika.
  BNP var i 2019 kun 1.122 USD, hvor vi i Danmark er 
på cirka 50.000 USD.
  Landet blev uafhængigt i 1961. 
  
En virkelighed helt anderledes end forventet
Den meget traditionelle opfattelse af Afrika er for 
mange, at kontinentet er præget af sygdom, sult, 
flygtninge og uroligheder. MEN virkeligheden er helt 
anderledes og meget andet. 
  Tanzania er meget fattigt, men det er glade men-
nesker, og landet fungerer. Solstrålehistorien er, 
at landet har været forskånet for krige og etniske 
stridigheder mellem de mange befolkningsgrupper, 
som dermed gør Tanzania til et af de mest stabile 
lande i Afrika.
  Eksporten består især af mineraler, nødder, fødeva-
rer som f.eks. kaffe, te og diverse frugter. En stadig 
vigtigere del af landets økonomi er den voksende 
turisme.
  Solstrålerne rammer dog ikke alle på grund af en 



elendig og bureaukratisk offentlig sektor med kor-
ruption. En stor arbejdsløshed og elendig infrastruk-
tur belaster også mange i dagligdagen. Alligevel er 
den årlige vækst seks-syv procent. 
  Julius Nyerere var på mange måder en positiv præ-
sident fra uafhængigheden i 1961 frem til 1985. Han 
fremlagde i 1967 Arusha-erklæringen med fokus på 
selvforsyning af landbrugsvarer frem for industriel 
udvikling (kineser-socialisme) modsat Kenya og 
Uganda, der begge var meget mere vestligt oriente-
rede, og i dag er mere udviklede.
  I 1973 blev Dodoma hovedstad mest af alt for at 
tilgodese det tyndt befolkede, centrale område af 
landet. Officielt er regeringskontorerne i Dodoma, 
men noget foregår også i Dar Es Salaam.
  
Nationalparker fyldt med forskellige dyr
Nationalparkerne i Tanzania har det største antal vil-
de dyr i alle størrelser i Afrika. Mød elefanter, giraf-
fer, løver, geparder, flodheste, zebraer og hjortevildt 
i mange, meget forskellige størrelser plus mange 
andre arter og i hundredvis af forskellige fuglearter.
Hele 20 procent af Afrikas vilde dyr lever nemlig i 
Tanzania, hvor nationalparkerne udgør tæt på 25 
procent af landarealet. Som følge af management er 
der et stigende dyreliv.

  Det gør safari-oplevelserne i Tanzania til de bedste 
i hele Afrika.
  En oplevelse i særklasse er også overnatning mel-
lem de vilde dyr – for mange er det noget af det 
mest enestående, vi kan opleve i vores liv.
  Ruaha Nationalpark, som vi besøger sidst på rej-
sen, ligger langt væk fra de mere kendte parker i den 
sydvestlige del af Tanzania mellem Iringa og Mbeya. 
Det betyder, at der kun kommer ganske få turister. 
Derfor bliver naturoplevelsen meget stor sammen 
med vores topprofessionelle parkguider.
Per Østergaard er rejseleder og har været i Tanzania 
mange gang. Han fortæller om landet og sørger for 
at oversætte til dansk, så alle kan være med.

Har du spørgsmål, så skriv gerne til niels@
rejsogoplev.dk eller ring på 51 41 71 58.

Se video med rejseleder Per Østergaard
Du kan se og høre mere om studieturen ved at 
klikke her 

Rejsen er inklusive følgende:
•	 15 dage med ud- og hjemrejse
•	 Fly Billund/København - Dar Es Salaam og 

retur til samme lufthavn

mailto:niels@rejsogoplev.dk
https://youtu.be/QMuIvOf7H_M%20


•	 Buskørsel i Tanzania som i programmet
•	 13 overnatninger med morgenmad 
•	 13 frokoster (uden drikkevarer)
•	 12 aftensmad (uden drikkevarer)
•	 Entréer til nationalparker som i programmet

Prisen inkluderer ikke:
•	 Visum til Tanzania - købes online før afrejsen 

til gældende dagspris (ca. 350 kr.) - rejsele-
der Per Østergaard sender link til deltagerne

•	 Test for Covid 19 undervejs hvis krævet
•	 Drikkevarer udover de nævnte til frokost og 

aftensmad 
•	 Pligtig rejseforsikring - spørg gerne om, hvad 

du/I har brug for af forsikring
•	 Afbestillingsforsikring - pris 6% af studietu-

rens pris + en mindre statsafgift
•	 Drikkepenge undervejs 
•	 Personlige udgifter undervejs

Prisen ved mindst 15 deltagere er:
•	 26.495 kroner i delt dobbeltværelse
•	 Tillæg for eneværelse 2.500 kroner 

Yderligere oplysninger:
•	 Ring til Niels Damsgaard Hansen  

mobil 51 41 71 58  
eller skriv til niels@rejsogoplev.dk

Skriftlig tilmelding
Skriftlig tilmelding senest 2. august 2022 med 
de oplysninger, der bedes om - meget gerne på 
hjemmesidens tilmeldingsblanket: 
www.rejsogoplev.dk 
eller på tilmeldingsblanketten (bagerst i dette 
program), som udfyldes og sendes til  
Niels Damsgaard Hansen på mail:  
niels@rejsogoplev.dk

mailto:niels@rejsogoplev.dk
www.rejsogoplev.dk
mailto:niels@rejsogoplev.dk


Dagsprogram  
(tiderne er lokale - tidsforskel i vinterhalvåret er to 
timer - og mindre ændringer kan forekommer pga. 
de lokale forhold)  

Søndag 13. november
04.00 Vi mødes til check in i Billund Lufthavn - 
 rejseleder Per Østergaard vil være her
06.00 Afgang med KL1340 mod Amsterdam 
07.15 Ankomst til Amsterdam

04.00 Vi mødes til check in i Københavns Lufthavn – 
der vil være en til at hjælpe med check in
06.00 Afgang med KL1124 mod Amsterdam
07.25 Ankomst til Amsterdam
 

 Alle bedes være ved gaten senest kl. 9.00
09.55 Afgang med KL515 mod Dar Es Salaam
22.50  Ankomst til Dar Es Salaam
Efter ankomst skal vi eventuelt testes (ikke inklude-
ret) for Covid19, og går derefter gennem paskontrol-
len for at hente vores bagage, hvorefter vi møder 
vores buschauffør. Han kører os til den nordvestlige 
del af byen for at blive indkvarteret på Silver Para-
dise Hotel.

Mandag 14. november
Morgenmad på hotellet
Bustransport til Morogoro, hvor vi besøger en meget 
spændende fabrik, der laver reb og meget andet ud 
af bladene fra Sisal planten - som dyrkes på fabrik-
kens egne marker.



Frokost undervejs
Besøg på et universitet, hvor vi skal høre om den 
nytte, de ellers upopulære rotter kan have til vigtige 
sikkerhedsopgaver. Det er for eksempel destruktion 
af landminer og opsporing af sygdomme som for 
eksempel tuberkolose med flere.
Ankomst sidst på eftermiddag til Mikumi National-
park, hvor vi skal bo i to nætter.
Aftensmad i campen.

Tirsdag 15. november
Morgenmad i campen
Safaritur i Mikumi Nationalpark, hvor vi ser et bredt 
udsnit af parkens vilde dyr. Vi holder pause med 

frokost i de varme timer midt på dagen.
Sidst på dagen gentager vi safarituren på en ny rute.
Aftensmad i campen.

Onsdag 16. november
Morgenmad i campen.
Check ud og kørsel til Iringa. 
På turen passerer vi et smukt bjergområde og en 
stor del af vejen er dansk projekteret. 
Frokost undervejs.
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Iringa.
Check in på hotel Gentle Hill.
Aftensmad på hotellet.



Torsdag 17. november
Morgenmad på hotellet.
Byrundtur (kort gåafstand fra hotel) i Iringa, der er 
en større provinsby. Vi ser på byen, besøger Masai 
marked, stort fødevaremarked og går på opdagelse i 
de mange små butikker der sælger alt hvad man kan 
tænke på.
Frokost på Neema Craft ,der er meget højt aner-
kendt for god mad. Hos Neema Craft får vi en rund-
visning i de mange forskellige værksteder de har og 
alle medarbejdere har funktionsproblemer.
Eftermiddagen sat af til landsby besøg, hvor vi kom-
mer helt tæt på familien og dens måde at leve på i 
de små landsbyer langt fra alt. Vi får lov at se ind i 
de små private hjem. Her er det oplagt at have lidt 
aflagt tøj med til både voksne og børn og måske et 

stykke legetøj som tak for deres gæstfrihed.
Besøg hos kvægfarmer der er 3. generations ind-
vandrer fra England og gerne fortæller om både 
landbrug og generelt om Tanzania. En søn og datter 
er uddannet i Danmark via den internationale skole i 
Iringa, og som var støttet af danske bistandsmidler.
Aftensmad på restaurant.
Overnatning samme hotel som onsdag. 

Fredag 18. november
Morgenmad på hotellet.
Besøg hos avocado farmer, hvor vi ser og hører om 
planten. Vi ser også pakkeri og kølerum. Avocado 
farmeren er nystartet og har nu 250 hektar til eks-
port især til Europa. Ingen andre lande har modne 
avocado på samme tid, og de afregner derfor godt.



Frokost undervejs.
Besøg på udendørs museet Isimila Stone Age, hvor 
vi ser på meget gamle stenminder og et område 
med imponerende sandstensøjler.
Aftensmad på restaurant.
Samme hotel som de to foregående dage. 

Lørdag 19. november
Morgenmad på hotellet.
Vi kører fra hotellet med vores bagage for at besøge 
en Masai landsby. Vi får lov at opleve og høre om 

den enkle måde, de bor og holder dyr på. Dans og 
sang er altid på programmet, når der er gæster i 
landsbyen. Der er også en flot udstilling af kunst-
håndværk lavet af beboerne i landsbyen. Her kan vi 
købe ind, og det giver beboerne et vigtigt bidrag til 
deres daglige økonomi.
Frokost undervejs.  
Check in i Ruaha Nationalpark sidst på eftermidda-
gen. Vi bor i dejlige hytter mellem de vilde dyr, hvor 
sikkerheden selvfølgelig er helt i top.
Aftensmad i campen.



Søndag 20. november
Morgenmad i campen.
Rundtur i parken i safaribiler, hvor vi ser den smukke 
natur og et bredt udsnit af de vilde dyr og mange 
forskellige fuglearter. Der er nemlig registreret over 
500 forskellige fuglearter i parken. Den er på cirka 
20.000 kvadratkilometer - nogenlunde det samme 
som halvdelen af Danmarks størrelse. Cirka 10 pro-
cent er tilgængelig på fornuftige veje.
Aftensmad i campen.

Mandag 21. november
Morgenmad i campen.
Gentagelse af søndagens program i nye områder af 
parken.
Aftensmad i campen.

Tirsdag 22. november
Morgenmad i campen.
Check ud fra parken og kørsel tilbage til Iringa, hvor 
vi igen skal bo på hotel Gentle Hill.
Frokost undervejs.
Eftermiddag til fri disposition. 
Aftensmad på restaurant.

Onsdag 23. november
Morgenmad på hotellet.
Check ud fra hotellet.
Kørsel til Dar es Salaam med frokost undervejs.
Check in på hotel Landmark Beach Resort i Dar es 
Salaam kun 40 meter fra Indiske Ocean med flot, 
hvid sandstrand.
Aftensmad på hotellet.



Torsdag 24. november
Morgenmad på hotellet.
Tid til at nyde livet på stranden.
Frokost midt på dagen.
Aftensmad på hotellet.

Fredag 25. november
Morgenmad på hotellet.
Tid til at nyde livet på stranden. Hvis der er interesse 
for det, kan vi tage en bytur i Dar es Salaam. For 
eksempel kan vi besøge et meget stort og farverigt 
fiskemarked. Her er også Afrikas største marked for 
fødevarer. Der er også andre muligheder.
Frokost på passende tidspunkt midt på dagen.
Aftensmad på hotellet.

Lørdag 26. november
Morgenmad på hotellet.
Tid til at nyde livet på stranden.

Frokost midt på dagen.
Check ud midt på dagen - vi kan få mindst et værel-
se til at tage bad og skifte tøj til hjemrejsen.

18.00 For sidste gang kører vi med bussen - nu til 
lufthavnen for check in.
Aftensmad på egen hånd i lufthavnen.

23.59 Afgang med KL569 mod Amsterdam

Søndag 27. november
07.15 Ankomst til Amsterdam

10.00 Afgang med KL1127 mod København
11.20 Ankomst til Københavns Lufthavn

10.10 Afgang med KL1343 mod Billund
11.20 Ankomst til Billund Lufthavn



SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 2. august 2022

Tilmeldingsblanket for studietur til Tanzania 13.-27. november 2022 - brug helst hjemmesiden!

Navn(e) (VIGTIGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. andet navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (tillæg 2.500 kr. pr. person):

Ønsker at flyve fra Billund (sæt x)    København (sæt x) 

Mit navn og kontaktoplysninger må stå i deltagerlisten (sæt kryds for ja): 

Prisen for studieturen er 26.495 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan forhøjes, såfremt studieturen 
gennemføres med færre end 10 deltagere - hvis de tilmeldte ønsker studieturen gennemført.

Alle SKAL have rejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58, der kan tegne den 
ønskede forsikring. 

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af sygdom 
mv. Hvis du/I ønsker den forsikring, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom - 
der er også en mindre statsafgift oveni prisen.

Depositum 9.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og senest 
2. august 2022. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet forfalder senest 1. 
oktober 2022. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
aflyses den, får du din depositum retur. Ved din annullering efter bekræftelse af bestilling, er der et annul-
leringsgebyr på kr. 4.800 pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved din annullering senere end 
1. oktober 2022 eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Del-
tagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.


