
   

Om Tent With a View Safaris 

Tent With a View lodgen er placeret i den nordlige del af Saadani 
National Park et mindre men spændende naturreservat i Tanzania med 
en helt unik sammensætning af økosystemer. TWAV deltager aktivt i 
forskellige frednings- beskyttelses og vækst projekter bl.a. elefant 
monitorering og forbedring af den grønne havskildpaddes udrugnings 
steder.  

I parken kan man opleve savannens storvildt, tage en svømmetur i 
havet eller tage en bådtur op ad floden. TWAV danner det perfekte 

udgangspunkt og de eksklusive rammer for bryllupsrejsen, og med den uimodståelige blanding af strand 
og storvildt giver stedet gæsten mange oplevelser som man vil huske med stor fornøjelse og glæde. 

I 1995 oprettede David Guthrie og Masa Kilanga som de første safarioperatører en permanent lejr i 
Saadani, –Tent With a View. Ejerne gik fra starten i spidsen for bekæmpelse af krybskytteri og 
vildtbestanden er bl.a. som følge heraf blevet kraftigt forøget. Focus har gennem tiden været fredning og 
beskyttelse af vildt og med udviklingen også støtte til lokal samfundene bl.a. med skole projekter. David 
og Masa driver også Sable Mountain Lodge og The Zanzibari in Nungwi på Zanzibar. 

Lodgen som er beliggende i en gammel kokos plantage, ligger ca. 190 km nord for 
Dar es Salaam og det tager omkring 4,5 time at køre dertil. Flyvetiden fra Dar es 
Salaam til Saadani Airstrip er ca. 20 minutter. 

Indkvartering 
TWAV er en unik kombination af det vilde Afrika og barfods luksus. Smukt placerede 
bandas  på kilometervis af uspolerede kridhvide sandstrande og viden om at et 
par elefanter i nattens løb måske har væltet et par kokos palmer i nærheden, giver 
oplevelser som man skal lede længe efter andre steder. 

Lodgen har tre rummelige fornemme luksus suiter inklusive bryllupssuiten ”Venus”, 
tre familie suiter og seks fornemme bandas. Alle hytterne er indrettet på 
træplatforme højt over terrænet og har hver især terrasse og hængekøje monteret hvor man kan slappe 
af og nyde den kølende brise fra havet. Venus er endog udstyret med eget badekar dybt inde i mangrove 
skoven.  

g middagen er en speciel 
bush oplevelse hvor ikke to aftener er de samme. 

ætte sig til et veldækket bord med 

                                            

I restauranten, som er placeret med udsigt over havet, serverer man 
dagens friskfangede seafood specialiteter o

Med placeringen midt i naturen har man som gæst direkte adgang til 
storvildtet og lodgen er ikke indhegnet. Service niveauet er på højde 
med de bedste hoteller med stort personligt engagement og man kan 
efter en oplevelsesrig dag på safari s

 
 herefter også forkortet TWAV 

 bygningstype stammende fra det central/østlige Afrika bestående af lerklinede mure med stråtækt tag, men her betydende en blanding af 
      safari telt og kølende stråtag 
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kulinariske oplevelser og gode vine.  

Hvis man under opholdet ønsker at deltage i mindre hektiske aktiviteter er der mange muligheder for at 
undersøge området omkring lejren. Man kan vandre ad de mange naturstier og studere fuglelivet eller 
forsøge at finde de mindre dyr som lever i bushen. Man kan også fornøje sig med en kano tur på lejrens 
egen bæk -Mafui. Inkluderet i rejsens pris er der en række aktiviteter til lands eller til vands som lodgen 
stiller til rådighed for gæsten. Se nærmere i rejsebeskrivelsen.  

 

Bryllupsrejsen 
Venus  luksus suiten er designet så den er i overensstemmelse med 
den vilde natur omkring lodgen og det essentielle af Saadani. Nygifte 
vil opleve det som om de er strandet på en øde ø med alle 
bekvemmeligheder lige ved hånde



n. Suiten er bygget et stykke væk fra 
resten af lejrens bandaer, og omgivet af smukke mangrove træer og 

gere sig i nogle af de andre bandas da 
servicen og muligheder for bryllups parret er den samme uanset 

Tag tid til at beslutte om man vil deltage i dagens safari, tage en svømmetur i det varme hav eller bare 

Hvis man ønsker tosomheden kan middagen serveres i bandaen eller i et intimt træhus højt oppe i 
ler på stranden. 

med direkte adgang til stranden. 

Man kan også som nygift indlo

                                                    hvilken beboelse man vælger. 

slappe af i hængekøjen med en god bog. 

træerne el

Projekter 
Lodgen støtter ”Saadani Elephant Project” hvis formål er at studere 
elefanternes adfærd i reservatet. 17 elefanter blev i første omgang 
udstyret med halsbånd og der aflægges årlige rapporter fra projektet Se 

 foretrækker tilsyneladende at opholde sig i den nordlige del 
af parken og man ser ofte flokke på mellem 70-100 elefanter i nærheden 

 år, eksempelvis konstaterede man i 2009 et rekord stort 
antal reder og fra 2011 lykkedes det også at få havskildpadder udruget 
inde på Tent With A View´s område. 

                                            

mere her (http://www.saadani.com/elephant_project_nov2011.pdf ).  

Elefanterne

af lodgen. 

Desuden støtter TWAV ”Madete Green Turtle Project”  hvis formål er 
at redde skildpaddens eksisterende redepladser, forhindre indsamling af 
æg, udruge æg, flytte- og oprette redepladser i kontrolleret miljø. 
Projekter udføres i samarbejde med flere NGO, og har udviklet sig 
positivt de sidste

 
 
 

 
 Venus suiten er ikke en del af rejsen pris men arrangeres gerne særskilt 
 Den grønne havskildpadde eller suppeskildpadden er en truet dyreart og fredet. Er den næststørste havskildpadde og vejer i gsn. 150kg.  
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