Studietur l Tanzania
9.-21. januar 2022
Tanzania er et af de afrikanske lande, som
har allermest at byde på - landbrug i mange
afskygninger, na onalparker med et fantas sk rigt
dyreliv og en befolkning, der nok er fa g e er vores
målestok, men som også udstråler livsmod og vilje
l forandring.
Alt de e skal vi snuse l på denne studietur, der
er lre elagt for landmænd med ægtefæller. Både
dem, der bare vil snuse l og ﬁnde brugbar viden
l egne bedri er, og dem, der måske overveje at
investere i det store land?
I det følgende kan du læse om landet og dets

na onalparker, og i det e erfølgende dagsprogram
kan du se, hvad der sker de enkelte dage på den 13
dage lange studietur.
På hele studieturen er Per Østergaard rejseleder
med godt lokalkendskab fra ﬂere rejser l Tanzania
i forskellige sammenhænge. Han oversæ er også l
dansk fra engelsk, så alle kan følge med.
Der er mulighed for at vælge afrejse fra enten
Billund eller Aalborg - og læg mærke l, at der
maksimalt kan være 20 gæster på denne tur.
Tilmelding e er først- l-mølle princippet - se mere
om det på side 4 og på sidste side.

Fakta om Tanzania
Tanzania hedder helt korrekt United Republic of
Tanzania og har et landareal på 945.087 kvadratkilometer, hvilket er 22 gange større end Danmark.
Der er cirka 60 millioner indbyggere fordelt på 130
forskellige na onale befolkningsgrupper, som udgør
98 procent af befolkningen. De resterende cirka
to procent er arabere, indere og europæere. Årlig
lvækst i befolkningen er 3,1 procent, og den gennemsnitlige 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 arabisk og mange forskellige stammesprog.
Som det fulde navn indikerer, er det en demokrask 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 kvindelige topledere i Afrika.
BNP var i 2019 kun 1.122 USD, hvor vi i Danmark er
på cirka 50.000 USD.
Landet blev ua ængigt i 1961.

Et land med stor vækst og øje for frem den
Den meget tradi onelle opfa else af Afrika er for
mange, at kon nentet er præget af sygdom, sult,
ﬂygtninge og uroligheder. MEN virkeligheden er helt
anderledes og meget andet.
Tanzania er meget fa gt, men det er glade mennesker, og landet fungerer. Solstrålehistorien er,
at landet har været forskånet for krige og etniske
stridigheder mellem de mange befolkningsgrupper,
som dermed gør Tanzania l et af de mest stabile
lande i Afrika.

Eksporten består især af mineraler, nødder, fødevarer som f.eks. kaﬀe, te og diverse frugter. En stadig
vig gere del af landets økonomi er den voksende
turisme.
Solstrålerne rammer dog ikke alle på grund af en
elendig og bureaukra sk oﬀentlig sektor med korrup on. En stor arbejdsløshed og elendig infrastruktur belaster også mange i dagligdagen. Alligevel er
den årlige vækst seks-syv procent.
Julius Nyerere var på mange måder en posi v præsident fra ua ængigheden i 1961 frem l 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 orienterede, og i dag er mere udviklede.
I 1973 blev Dodoma hovedstad mest af alt for at
lgodese det tyndt befolkede, centrale område af
landet. Oﬃcielt er regeringskontorerne i Dodoma,
men noget foregår også i Dar Es Salaam.
Na onalparkerne i Tanzania
Na onalparkerne i Tanzania har det største antal vilde dyr i alle størrelser i Afrika. Mød elefanter, giraffer, 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 na onalparkerne udgør tæt på 25
procent af landarealet. Som følge af management er
der et s gende dyreliv.
Det gør safari-oplevelserne i Tanzania l de bedste
i hele Afrika.
En oplevelse i særklasse er også overnatning mellem de vilde dyr – for mange er det noget af det
mest enestående, vi kan opleve i vores liv.
Ruaha Na onalpark, som vi besøger sidst på studieturen, ligger væk fra de mere kendte parker, hvilket betyder, at der kun er ganske få turister. Derfor
bliver naturoplevelsen enorm sammen med vores
topprofessionelle parkguider.
Landmand og rådgiver Per Østergaard er rejseleder
og har været i Tanzania mange gang. Han sørger for
at oversæ e l dansk ved alle besøg med mere.
Har du spørgsmål, så skriv gerne l niels@
rejsogoplev.dk eller ring på 51 41 71 58.

Studieturen er inklusive følgende:
 13 dage med ud- og hjemrejse
 Fly Billund/Aalborg - Dar Es Salaam og retur
l Billund/Aalborg
 Buskørsel i Tanzania som beskrevet i programmet
 11 overnatninger med morgenmad
 11 frokoster (uden drikkevarer)
 11 a ensmad (uden drikkevarer)
 Entréer l na onalparker som beskrevet i
programmet
Prisen inkluderer ikke:
 Visum l Tanzania - det købes ved indrejsen l gældende dagspris (ca. 350 kr.)
 Tests for Covid19 undervejs hvis krævet
 Drikkevarer udover de nævnte l frokost og
a ensmad
 Plig g rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er nødvendig for alle, der har landbrug
som erhverv - spørg om hvad du/I har brug
for af forsikring)
 A es llingsforsikring - pris 6% af studieturens pris + en mindre statsafgi
 Drikkepenge undervejs
 Personlige udgi er undervejs
Prisen ved mindst 15 deltagere er:
 24.375 kr. i delt dobbeltværelse
 Tillæg for eneværelse 2.500 kr.

Yderligere oplysninger:
 Ring l Niels Damsgaard Hansen
mobil 51 41 71 58
eller skriv l niels@rejsogoplev.dk
Skri lig lmelding
Skri lig lmelding senest 18. oktober 2021 med
de oplysninger, der bedes om - meget gerne på
hjemmesidens lmeldingsblanket:
www.rejsogoplev.dk
eller på lmeldingsblanke en (bagerst i de e
program), som udfyldes og sendes l Niels
Damsgaard Hansen på mail: niels@rejsogoplev.dk

Dagsprogram

( derne er lokale - dsforskel om vinteren er to
mer - og mindre ændringer forekommer pga. de
lokale forhold)
Søndag 9. januar
04.00 Vi mødes l check in i Billund Lu havn – en
repræsentant for rejsogoplev vil være lstede og
hjælpe
06.00 Afgang med KL1340 mod Amsterdam
07.15 Ankomst l Amsterdam
04.00 Vi mødes l check in i Aalborg Lu havn – rejseleder Per Østergaard vil være her
06.00 Afgang med KL1328 mod Amsterdam
07.25 Ankomst l Amsterdam
Alle bedes være ved gaten senest kl. 9.00
09.55 Afgang med KL515 mod Dar Es Salaam
22.50 Ankomst l Dar Es Salaam
E er ankomst skal vi eventuelt testes (ikke inkluderet) for Covid19, før vi køber visa (ikke inkluderet)
og går gennem paskontrollen for at hente vores
bagage, hvore er vi møder vores buschauﬀør. Han
kører os l den nordvestlige del af byen for at blive
indkvarteret på Silver Paradise Hotel.
Mandag 10. januar
Morgenmad på hotellet
07.30 Vi læsser bussen og kører vestpå mod Mo-

rogoro (afstand ca. 190 km). Her oplever vi morgentraﬁkken, der er enorm, og alle vil forstå, hvorfor vi
overna ede på et hotel i udkanten af byen i stedet
for i centrum. Biltraﬁk fra og l centrum morgen og
a en er o e et projekt, der tager to-tre mer.
12.00 Let frokost
Lige før Morogoro besøger vi en sisal farm med egen
forædling og cirka 1.000 hektar med sisal. Tanzania
var dligere verdens største eksportør af sisal. E er
informa on om produk onen og fremvisning af
fabrik og mark kører vi l Morogoro universitet, der
har mange landbrugsre ede ak viteter. Vi besøger en afdeling, der beskæ iger sig med ro er, der
opdræ es l sporingsarbejde med bl.a. minerydning
og test for turberkulose. Vi hører om projektet og
ser et udsnit af ro erne.
Herfra kører vi det sidste stykke (afstand ca. 120
km) l Mikumi Na onal Park, hvor vi indkvarteres i
små huse midt i parken, hvor der er en stor mængde
vilde, afrikanske dyr.
19.00 Vi nyder a ensmaden på bålpladsen eller i
restauranten.
Tirsdag 11. januar
06.00 Vi starter dligt inden solen er oppe, hvor vi
i safari biler kører rundt i parken og ser på de mange
forskellige vilde dyr. Mikumi Na onal Park er en park
med store åbne sle er, hvor det er forholdsvis let at
spo e de forskellige dyr.
E er kl. 10.00 bliver det for varmt l, at dyrene er
ak ve, så vi returnerer l vores indkvartering for at

få noget at spise og et velfortjent hvil.
12.30 Frokost
14.30 Vi kører igen ud for at se nye områder i parken, hvor temperaturen henover e ermiddagen
falder lidt.
19.00 Vi afslu er dagen med a ensmad på bålpladsen eller i restauranten.
Onsdag 12. januar
07.00 Morgenmad
08.00 Tjek ud og vores bus er klar l at køre os l
nye oplevelser.
09.00 Besøg hos Kilumbero Sugar Company, hvor
der er over 1.000 hektar med sukkerrør. Vi hører om
produk onen og tager på marktur for at se sukkerrørene og noget af maskinparken.
12.00 E er besøget starter turen mod Iringa (afstand ca. 200 km), hvor det meste af ruten er bjergkørsel gennem et enestående naturområde. En stor
del af vejne et her er dansk ﬁnansieret og ledet af
dansk eksper se via Danida-midler.
18.00 Vi ankommer og bliver indkvarteret på Gentle
Hill Hotel
19.30 A ensmad på hotellet

Torsdag 13. januar
07.00 Morgenmad på hotellet
08.00 Vi samles e er morgenmaden for at gå en
tur i byen og opleve handelskulturen i en større
provinsby. Blandt andet besøger vi et Masai marked
med rig mulighed for at få souvenirs med hjem l
små priser. Vi besøger også byens store markedsplads for frugt, grønt, kød, æg m.m. Her kan alt
inden for fødevarer købes. Der er også d l at gå i
gaderne og opleve den intense handelsstemning og
få afprøvet sine handelsevner.
12.00 Frokosten skal vi denne dag have på Nema
Cra , der er drevet af døve og en cafe med internaonal opmærksomhed for sin evne l at servere god
mad. Cafeen er beliggende sammen med en række
forskellige værksteder, der producerer ng l hjemmebrug. Alle beskæ igede har funk ons-problemer
på forskellig niveauer. Her får vi en rundvisning.
13.00 E er rundvisning og frokost kører vi l
Kibebe Dairy Farm, der er ejet af tredje genera onsindvandrere fra Storbritannien. Familien har 250
rødbrogede køer med et ydelsesniveau, man sjældent møder i Tanzania og Østafrika generelt. Vi får
en bred orientering om kvægfarmen, men også om
Tanzania generelt. En søn og da er er uddannet i

Danmark og taler ﬂydende dansk.
E er gårdbesøget besøger vi nogle af landsbyens
beboere for at se deres boforhold ude i bushen og
høre om deres liv. Her er det meget passende at
have en pose aﬂagt tøj med, og legetøj l børnene
er meget værdsat. På besøget kommer vi helt tæt
på lokalbefolkningens levevilkår. Noget, der kun kan
lade sig gøre gennem et godt lokalt netværk.
19.00 Tilbage i Iringa besøger vi en hyggelig restaurant for at få a ensmad.
Fredag 14. januar
06.30 Morgenmad på hotellet
07.30 Vi kører l Muﬁndi Tea og Coﬀee Company,
som er en virksomhed med over 1.000 hektar med
tebuske. Vi ser fabrikken og hele produk onskæden
afslu ende med marktur for at se på buskene og
plukkearbejdet.
12.00 Frokost
13.00 I samme område besøger vi en avocadofarmer, der også kan fortælle os om muligheder for
at etablere landbrug mv. i Tanzania. Dagens besøg
er også en oplevelse af forskellige standarder af vej i
Tanzania.
19.00 E er hjemkomst l Iringa besøger vi en restaurant for at få a ensmad.
Lørdag 15. januar
07.00 Morgenmad på hotellet
08.00 Vi kører l Ifunda for at besøge Silverland kyl-

lingefarm og markbrug.
Virksomheden sidder på stort set al forædling af kyllinger i hele Tanzania og driver meget store arealer
med afgrøder forskellige steder i landet. Sammen
med farmen driver de også en foderfabrik, der
leverer foder l hele landet. I Ifunda har Silverland
et stort markareal, hvor alle afgrøder er i fremavl. Vi
hører om vilkårene for landbrugsdri i Tanzania og
om Silverland generelt. Vi ser nogle af afgrøderne og
noget af maskinparken.
12.30 Frokosten spiser vi hos Kizolanza Old Farm,
der er bygget op over gamle ruiner med stor charme
og gæs rihed. En slags bondegårdsferie i Tanzania.
14.00 E er frokost besøger vi Isimila Stone Age site,
hvor vi ser, hvad naturen kan udre e under ekstreme forhold. Vandring mellem sten og enorme
sandstenssøjler.
19.00 Sidste a en i Iringa med a ensmad på en af
byens restauranter.
Søndag 16. januar
06.30 Morgenmad på hotellet
07.15 Tjek ud fra hotellet og orientering om Tanzania fra fødsel l grav m.m. af en dansker, der har
boet i Tanzania i mange år. Vi kører e er Ruaha
Na onal Park (afstand ca. 170 km). Inden vi når
parken, gør vi holdt for at besøge en Masai landsby.
Masaierne er den mest kendte stamme ud af ﬂere
end 100 forskellige stammer i landet. Vi ser deres
meget primi ve måde at holde dyr på og deres me-

get beskedne boforhold.
16.00 Forventet ankomst l Ruahe Na onal Park,
hvor parkens egne safaribiler henter os ved hovedindgangen. Vi får udleveret vores boliger midt
i parken og samles l a ensmad i deres dejlige
restaurant.

med vores bus ved hovedindgangen.
07.15 Vi starter køreturen lbage l Dar Es Salaam
(afstand ca. 740 km), hvor l vi ankommer i løbet af
a enen.
20.00 Indkvartering og a ensmad hos Landmark
Beach Resort helt ud ved Det Indiske Ocean.

Mandag 17. januar
06.00 Vi starter dligt inden solopgang i vores safari-biler med dyg ge guider for at se dyrelivet vågne
l en ny dag. Vi kører rundt og ﬁnder de forskellige dyr mellem enormt mange forskellige træer og
buske. I parken er der cirka 550 forskellige fuglearter
og en stor del af de forskellige, kendte vilde dyr i
Afrika. Når temperaturen s ger, vender vi lbage l
vores indkvartering for at få noget at spise og tage
et hvil i de varme mer.
15.00 Vi gentager safarituren om e ermiddagen og
har igen en dyg g guide med i bilen l at fortælle
om alt det forskellige, vi ser.
18.30 Vi vender lbage l vores indkvartering ved
solnedgang for at nyde a ensmaden.

Torsdag 20. januar
Morgenmad på hotellet
Afslapning på resorten og ved stranden hele dagen.
Der er også mulighed for rundtur i Dar Es Salaam
e er nærmere a ale. I Dar Es Salaam kan bl.a. besøges den største markedsplads der ﬁndes i Afrika.
12.00 Frokost
17.00 A ensmad

Tirsdag 18. januar
Gentagelse af forrige dags program i nye områder af
parken.

10.10 Afgang med KL1343 mod Billund
11.20 Ankomst l Billund Lu havn

Onsdag 19. januar
06.00 Morgenmad
06.45 Tjek ud fra vores boliger, hvore er vi mødes

18.00 For sidste gang kører vi med bussen - nu l
lu havnen for check in
23.59 Afgang med KL515 mod Amsterdam
Fredag 21. januar
07.20 Ankomst l Amsterdam

10.10 Afgang med KL1329 mod Aalborg
11.30 Ankomst l Aalborg

Tilmeldingsblanket for studietur l Tanzania 9.-21. januar 2022 - brug helst hjemmesiden!
Navn(e) (VIGTIGT!: nøjag gt som i det anvendte pas):

Adresse:
Evt. andet navn og adresse l fakturering:
Mobil:

Fastnet:

E-mail:
Dobbeltværelse sammen med:
Eneværelse ( llæg 2.500 kr. pr. person):
Ønsker at ﬂyve fra Billund (sæt x)

Aalborg (sæt x)

Mit navn og kontaktoplysninger må stå i deltagerlisten (sæt kryds for ja):
Prisen for studieturen er 24.375 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan forhøjes, såfremt studieturen
gennemføres med færre end 15 deltagere - hvis de lmeldte ønsker studieturen gennemført.
Alle SKAL have rejseforsikring. Er du landmand, SKAL du have en erhvervsrejseforsikring. Spørg gerne
Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58, der kan tegne den ønskede forsikring.
A es llingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved a es lling som følge af sygdom
mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom - der
er også en mindre statsafgi oveni prisen.
Depositum 8.500 kroner pr. person indsæ es på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved lmelding og senest
18. oktober 2021. Før modtagelse af depositum er lmelding ikke gældende. Restbeløbet forfalder senest
15. november 2021.
Du får faktura med bekræ else af din lmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller
aﬂyses den, får du din depositum retur. Ved din annullering e er bekræ else af bes lling, er der et annulleringsgebyr på kr. 4.800 pr. person og evt. a es llingsforsikring er tabt. Ved din annullering senere end 15.
november 2021 eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 18. oktober 2021

