
 
 

Program for Study Tour til Tanzania februar 2023 

Education Development Tanzania (EDT) tilbyder i 2023 en studietur til Tanzania. Den vil finde 

sted i det nordlige Tanzania med udgangspunkt i Arusha. Hensigten med turen er bl.a., at 

præsentere det program, som EDT har bygget op, og de forskellige aktiviteter der indgår i EDT’s 

engagement i Tanzania. Turen vil blive gennemført med et min. på 12 personer og et max. antal 

på 16 personer plus en repræsentant fra EDT. 

Tidspunkt: Udrejse torsdag d. 16. februar – hjemrejse mandag d. 27. februar med ankomst til 

Danmark d. 28. februar. 

Med hensyn til pris tages der forbehold for prisstigninger, der har indflydelse på det samlede 

budget. 

Prisen for turen bliver anslået 13.500 kr. pr. person. Heri er inkluderet flybillet, visa, gebyr til 

EDT, safari, hotelovernatning med morgenmad, transport til og fra lufthavnen i Tanzania samt 

øvrig transport. Udgift til daladala (lokal bus) i Arusha er ikke inkluderet samt øvrige måltider.  

Reservation af flybillet skal man selv stå for. Det kan være, at nogen gerne vil afsted noget før, 

eller at man ønsker at forlænge sit ophold. Det anbefales, at man bestiller en billet fra Billund 

eller København til Kilimanjaro via Amsterdam med KLM. Dette gøres nemmest på KLM’s 

hjemmeside. www.klm.com. Udgiften til flybillet var pr. 5. august 4454 kr. og udgiften til visa er 

50 US$. 

Derudover vil der være flg. udgifter som man selv skal afholde.  

Vaccinationer: Det er et krav, at man er fuldvaccineret for Covid-19. Reglen netop nu er, at hvis 

man er fuldvaccineret, er man undtaget reglen om at fremvise negativ PCR-test. Dertil kommer 

de vaccinationer, man ellers skal have til Tanzania, samt malaria piller 

Forsikring: Man skal have en rejseforsikring, der også dækker Covid-19 relaterede tilfælde, samt 

en afbestillingsforsikring til fly.  

Man kan lave en forhåndstilmelding allerede nu på EDT’s hjemmeside www.ed-tanzania.com.  

Denne forhåndstilmelding er ikke bindende. Det bliver det først, når de forskellige reservationer 

i Tanzania skal betales. Dette vil ske når der er tilstrækkeligt antal tilmeldte.  

Man er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål og yderligere oplysninger til Bjørn 

Laigaard. Enten på e-mail: bjornlaigaard@outlook.dk eller på telefon +4521649148 

 

 

http://www.klm.com/
http://www.ed-tanzania.com/


 
 

 

Rejseprogram 

Torsdag d. 16. februar 

Afrejse fra Billund eller København kl. 6.00 med KLM og via Amsterdam med ankomst til 

Kilimanjaro kl. 20.05. Som det er lige nu, skal man medbringe sit vaccinationspas for Covid-19, 

dermed er man undtaget reglen om at fremvise en negativ PCR-test.  

Derudover skal man i Kilimanjaro lufthavn have udstedt et turistvisum. Det koster 50 US$, som 

man skal medbringe i kontanter. Der er arrangeret transport fra lufthavnen til vores hotel 

Megan Resort, der ligger I Njiro i Arusha.  Se deres hjemmeside: 

https://ferdnandfred.wixsite.com/megantours/megan-resort 

Morgenmad er inkluderet og der er gratis Wi-Fi.  

 

Fredag d. 17. februar 

Vi begynder med en samlet introduktion til hele programmet med særligt fokus på dagens 

program. Vi forsøger at få ordnet praktiske forhold i løbet af dagen som fx at få hævet penge i 

en ATM automat. 

Herefter vil vi besøge tre af EDT’s samarbejdspartnere. De to første ligger i gåafstand fra 

hotellet. 

https://ferdnandfred.wixsite.com/megantours/megan-resort


 
 

Fra Tuisheme Pre & Primary School 

I kan læse meget mere om hvert enkelt sted på vores hjemmeside, www.ed-tanzania.com under 

”Partnerskaber”. 

1. The Strides Academy, som er en meget nyetableret børnehave, januar 2022. De bliver en 

aktiv del af vores frivillig-program, da der fra oktober til februar vil være en frivillig fra 

EDT. 

2. Tuisheme Pre & Primary School. En skole der blev etableret i 90’erne bl.a. for at hjælpe 

familier og børn med HIV. Vi får en rundvisning og derefter en drøftelse af 

samarbejdsmuligheder især med hensyn til kompetenceudvikling af deres personale. 

3. Ben Bella Academy. Dette er også en forholdsvis nyetableret børnehave. Vi får en 

rundvisning og derefter fælles drøftelse. 

 

 

Lørdag d. 18. februar.  

Kort orientering om dagens program. 

Ellers tager vi en daladala (lokal bus) til centrum af Arusha med udgangspunkt med Clock Tower. 

Byvandring med besøg bl.a. på byens store marked mm.  

Arusha er en hastigt voksende by med ca. 500.000 indbygger. Byens hovederhverv er turisme. 

Turister, der tager til Tanzania for at opleve landets fantastiske og helt unikke nationalparker. 

http://www.ed-tanzania.com/


 
Det har bl.a. betydet at byen har været særdeles hårdt ramt økonomisk under Covid-19 

pandemien, hvor stort set ingen turister har besøgt landet. 

 

Søndag d. 19. februar. 

Kort orientering om dagens program. 

Vi skal på Walking Safari i Arusha National Park. På selve Walking Safarien bliver vi ledsaget af 

to guider fra parken. Retur til Megan Resort sidst på dagen. Vi får lunch pack med fra hotellet. 

Læs mere om Arusha National Park på deres hjemmeside: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/f15b300a73694ded83784a0ad50e960a 

 

Mandag d. 20. februar.  

Kort orientering om dagens program 

Afg. fra Megan Resort kl. 8.30. 

Vi skal i dag besøge landsbyen Oldonyowas, der ligger på Mt. Meru på vej mod Kenya. Her skal 

vi besøge to skoler, en primary school og en secondary school, som vi senere på året skal 

påbegynde en kompetenceudviklingsforløb for. Det er et projekt vi har i samarbejde med 

foreningen ”Landsby til Landsby” (læs mere her: https://www.ltlsupport.dk ) Herefter skal vi 

rundt i landsbyen og op ad Mt. Mere og se på, hvordan deres vandprojekt er etableret og 

fungerer. Det er et projekt, som Jesper Gregersen fra foreningen ”Landsby til Landsby” 

påbegyndte, da han i 90’erne var frivillig i Oldonyowas gennem Mellemfolkeligt Samvirke.  

 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/f15b300a73694ded83784a0ad50e960a
https://www.ltlsupport.dk/


 
 

Tirsdag d. 21. februar. 

Kort orientering om dagens program med mindre oplæg fra Catherine W. N. Maguzu. 

Besøg hos Masai Communty, som er tilknyttet The Strides Academy. Catherine W. N. Maguzu 

deltager. Besøget skal ses som en del frivillig-programmet hos The Strides Academy. Der 

kommer mere information om projektet senere. 

Efter besøget kører vi til Mtu Wa Mbu. Her skal vi de næste dage bo hos Ståle Anda, som har 

børnehjemmet Tumaini Children Home. I kan læse mere om Tumaini Children Home på vores 

hjemmeside www.ed-tanzania.com under partnerskaber eller på deres hjemmeside: 

https://www.tumaini-home.no/  

 

Onsdag d. 22. februar  

Introduktion til Tumaini Children Home (samarbejdspartner til EDT) med et mindre oplæg fra 

Ståle Anda. I mindre grupper introduceres vi til nogle af de aktiviteter, der finder sted på 

Tumaini Children Home.  

Vi går ind til Mtu Wa Mbu by og besøger bl.a. markedet.   

 

Tumaini Children Home 

 

http://www.ed-tanzania.com/
https://www.tumaini-home.no/


 
 

Torsdag d. 23. februar 

Kort orientering om dagens program og hvad man kan forvente at se på masaimarkedet.  

Hver torsdag er der stort masai marked i Mtu Wa Mbu. Vi er med på markedet det meste af 

dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masai marked i Mtu Wa Mbu 

 

Fredag d. 24. februar 

Kort introduktion til dagens program og til masaikulturen af Ståle Anda 

Denne dag skal vi ud at besøge en masai landsby i nærheden af Mtu Wa Mbu. Her bliver vi i 

praksis introduceret til masaikulturen 

 

Lørdag d. 25. februar 

De næste to dage er forbeholdt safari dels i Lake Manyara National Park dels i Ngorongoro 

Crater.  

Vi tager tidligt afsted. Lake Manyara National Park ligger ca. 15 min kørsel fra hvor vi bor.  

Du kan læse mere om Lake Manyara National Park på deres hjemmeside: 

https://www.lakemanyaranationalparks.com/ 

https://www.lakemanyaranationalparks.com/


 
 

Efter safari i Lake Manyara Nationalpark kører vi Karatu, der ligger ca. en times kørsel væk. Her 

skal vi overnatte på Karatu Hostel. 

 

Ngorongoro Crater 

Søndag d. 26. februar 

Vi tager tidligt afsted og skal i dag besøge Ngorongoro Crater, som er helt unikt. I bunden af 

krateret findes der et utal af dyr. Undtagelsen er giraffer. Det er et af sikreste steder at se løver 

og næsehorn. 

“The jewel in Ngorongoro's crown is a deep, volcanic crater, the largest unflooded and unbroken 

caldera in the world. About 20kms across, 600 meters deep and 300 sq kms in area, the 

Ngorongoro Crater is a breathtaking natural wonder.” 

Du kan læse mere om Ngorongoro Crater på deres hjemmeside. 

https://www.tanzaniatourism.go.tz/en/destination/ngorongoro-crater 

Efter turen til Ngorongoro tager vi direkte tilbage til Arusha. 

 

 

 

 

https://www.tanzaniatourism.go.tz/en/destination/ngorongoro-crater


 
 

Mandag d. 27. februar 

Der er ikke noget fælles program denne dag. Der bliver mulighed for at opleve Arusha på egen 

hånd. Afrejse til tilbage til Danmark fra Kilimanjaro lufthavn kl 18.30. med ankomst til Danmark 

tirsdag formiddag.  

 

Med venlig hilsen  

Bjørn Laigaard 


