Tanzania – bra att tänka på innan du reser ut!
Ta minst två kopior av pass, resehandlingar och försäkringspapper.
En kopia som du lämnar hos en anhörig för att underlätta om något inträffar under resan.
En kopia som du förvarar skilt från originaldokumenten under resan.
Tänk på att ha alla dina värdesaker och värdehandlingar under uppsikt under hela
din vistelse! Kom ihåg att du besöker ett fattigt land och att tillfället gör tjuven.

Telefonnummer:
För att stoppa uttag från ditt kort. Bra att ha på papper och även ha som snabbval på
mobiltelefonen.
Sveriges ambassad i Tanzania:+255-(0)22-219 65 00
Besöksadress: Mirambo Street, Garden Avenue, Dar es Salaam

Mobiltelefon:
GSM. Täckning i större städer. Vissa operatörer har täckning ända ut i Serengeti. Tel finns på de
flesta lodger även fax och Internet. Dyrt att använda.

Visum:
Fyll i visumformulär vid ankomst på flygplatsen (innan passkontrollen), kostnad 50 dollar som
betalas kontant. Ni kan även fixa visum i förväg via Tanzanias ambassad. Mer information får
ni på www.tanemb.se.

Vaccinationer
Kontakta din lokala infektionsklinik för information.

Valuta
Tanzaniska shilling går inte att ta med sig i förväg, utan enbart växlas till på plats. Ta med US
Dollar och växla vid ankomst på flygplatsen, i ett växlingskontor eller på en bank (det går även
att växla pengar på vissa hotell och lodger).
De större växlingskontoren växlar in Svenska kronor men till dålig kurs så det bästa är att ha
med sig USD och då 50/100 dollars sedlar. Tänk dock på att de ej accepterar dollar sedlar
tryckta före 2004!
Det finns bankomater i landet & VISA, Maestro & Master Card är bra kort att ha med sig. Det
går också bra att betala med kort på större restauranger och hotell mot ganska dålig kurs.
Ha alltid småpengar lätt tillgängligt. Förvara inte större summor på ett och samma ställe.
Observera att man får ej föra ut Tanzaniska shilling ur landet!

Pruta
Prutning är vanligt i affärer och service (t ex lokala utfärder).
Det finns inga regler om hur mycket man bör pruta, men ett råd är att inte betala mer än vad
ni själva känner är rimligt, eller vad ni själva är beredda att betala.
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Gåvor
Ni kommer att möta fattigdom i hög grad. Många kommer att vilja ha något av er. Vår
rekommendation inför er resa är att (i den mån ni kan packa med er) ta med er t ex kläder ni
vill ge bort. På plats kan ni köpa t ex skrivböcker, ritpapper, pennor, sudd och andra småsaker
som kan underlätta i deras vardag.
Vi kan också rekommendera er att lämna sådant ni bidra med, till våra lokala
operatörer/personal på plats, som är mer insatta om vilka som är mest behövande, och som
då lämnar ert bidrag vidare.

Lokala utfärder
På Zanzibar kommer ni att mötas av många strandförsäljare som erbjuder olika tjänster som t
ex lokala utfärder. Vårt råd är att anlita auktoriserade tour agents via t ex ert hotell eller via
våra lokala samarbetspartner på plats. På Zanzibar (Nungwi) finns vår lokala agent Alibaba
Tours and Safaris Tel: +255 -777 417543 or -741 327747. Ni hittar alla telefonnummer till
våra lokala agenter på era vouchers.

Bra att ha med:
Solskyddsmedel
Solglasögon
Insekts/myggmedel
Plåster, sårrengöring m.m.
Mediciner, tänk igenom vad du behöver och att magen kan reagera (prata med apoteket)
Batterier och film till kameran
Kikare
Ficklampa (då det ibland blir strömavbrott)
Plastpåsar, att förvara kameran i och för smutstvätt
Lite tvättmedel (i plastpåse) så du lätt kan skölja upp smutsig tvätt.
Liten uppblåsbar kudde (med lite luft i är den skön att ha i ryggen på skumpiga vägar)
Tvättservice: hotell, lodger och camper under safarin har tvättservice. Tänk dock på att du
inte alltid kan få tillbaka tvätten torr samma dag.

Kläder
Bomullskläder, lätta att skölja upp. Lager-på-lager är bra att tänka på. Kan kännas kyligt på
morgon och kväll.
Bekväma skor
Keps- solhatt, gärna bredbrättad.
Ha ett ombyte långbyxor med långärmad tröja.

Packning
Skall du kombinera resan med safari – tänk på att ta med en lätt väska (helst en mjuk) för
safarin. Övrig packning lämnas hos våra arrangörer på plats. På så sätt slipper ni släpa med på
onödigt bagage under safarin. Detta också av utrymmesskäl i ert safarifordon.

Vid eventuella förseningar
Kontakta alltid ansvarig för transfer vid mötande flygplats, via SMS eller telefonsamtal. Ni kan
också skicka sms till vår jourtelefon (+46-70-365 16 17) så kontaktar vi personalen. Ansvariga
arrangörer/tour agents hittar ni på er voucher.
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Dricks
Dricks ges till serveringspersonal, bärare på lodger och safariguider/chaufförer/safarikock.
Riktlinje är ca 10 % till serveringspersonal & ca 0,50-1 USD till bärare på lodgerna. Vissa
lodger har en dricks-box vid receptionen, som de önskar att alla gäster lägger dricksen i när
man checkar ut. Detta för att all personal skall få del av dricksen istället för enskild personal.
Under safarin ingår en mininivå av dricks. Vill ni lämna något mer utöver detta kan vi
rekommendera er att göra det på sista dagen av safari turen!

Vi på Kenzan Tours önskar dig en trevlig resa!
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