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5 dages safaritur i Mikumi National Park  
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DAG 1 - Lokal sundhedsklinik og ankomst til Camp Bastian 

Dar es salaam —> Mikumi - 6 timers kørsel 

I bliver mødt af jeres chauffør i Dar es Salaam tidlig morgenstund. Omkring kl 07.00 går turen mod Mikumi National Park, 
med stop undervejs for at spise frokost og besøge en sundhedsklinik i en lokal landsby. Efter ankomst til Camp Bastian, 
hvor I skal bo, vil der blive serveret lækker aftensmad i lyset fra bålet.  

DAG 2 - Heldags “game drive” 

Pak tasken og forbered Jer på en hel dags kørsel dybt ind i parken. For at få øje på så mange dyr, som muligt kræver 
det meget kørsel og meget tålmodighed. Naturen vil ikke altid, som vi vil! Frokost midt i parken i skyggen af trækronerne. 
Om aftenen tændes bålet og I vil nyde et skønt måltid mad, mens musikken spiller fra det lille stereoanlæg. I vil gå i seng 
mætte af oplevelser til lyden af cikader.  

DAG 3 - Bjergvandring i Udzungwa og friskvandsdyb ved vandfaldet 

Efter en tidlig morgenmad bliver I kørt op i Udzungwabjergene, som ligger en halvanden times kørsel væk. I vil blive mødt 
af en trekking guide og påbegynde en trekking mod Sanja vandfaldet. Hvis I er friske så medbring badetøj og hop i 
vandet. Herefter begynder nedstigningen, hvor man kan nyde udsigten over Kilombero-dalen. Hele turen tager 4-5 timer, 
så husk godt fodtøj og en lille let rygsæk. Vi kører tilbage til campen og spiser aftensmad.  

DAG 4 - Mikumi og Masaier 

Efter morgenmaden går i sammen med en ranger på en guided tur til den nærliggende Masai-landsby. Her får I 
muligheden for at lære om, hvordan Pastoralisrerne lever og om de kulturelle traditioner forbundet med deres landbrug. 
Masaierne er kendt for at leve af en diæt bestående hovedsageligt af kød og mælk fra deres køer. De lokale masaier vil 
gerne optræde med deres dans og høje hop. Vi vender tilbage til Camp Bastian for at spise frokost. Camp Bastian har 
for nyligt fået anlagt det dejligste svømmebassin og man kan nyde roen og dyrelydene, mens man læser en god bog. 

Dag 5 - Tilbage til Dar es Salaam 

Mikumi —> Dar Es Salaam 

Vi forlader Camp Bastian efter morgenmaden og sætter kursen mod Dar es Salaam. I vil blive sat af på Jeres ønskede 
destination indenfor centrum af Dar. Afsked med chaufføren. Vi håber I har nydt turen.

Dagsprogram
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