Om Saadani Safari Lodge
Saadani Safari Lodge er placeret i den sydlige del af Saadani National Park
et mindre naturreservat i det nordlige Tanzania med en helt unik
sammensætning af økosystemer. I parken kan man opleve savannens
dyreliv, tage en svømmetur i havet eller tage en bådtur op ad floden.
Lodgen ligger ca. 170 km nord for Dar es Salaam og det tager omkring 4
timer at køre dertil. Lodgen har også egen landingsbane og der er daglige
fly til og fra Dar es Salaam. Flyvetiden er ca. 20 minutter og den
efterfølgende køretur tager ca. 15 minutter
Saadani Safari Lodge består af en række hyggelige komfortable hytter også kaldet bandas (9 stk.) som er
placeret direkte på stranden med udsigt over det Indiske Ocean. Hytterne som er nyligt istandsatte er
udstyret med veranda, og flotte badeværelser. Desuden råder lodgen over
enkelte store luksuriøse suiter (4 stk.), en bryllups suite, og to
svømmebassiner.
Fælles faciliteterne består ud over de to svømmebassiner af et romantisk
klippe bassin, kaffe lounge, restaurant og bar. Restauranten serverer
dagens friskfangede seafood specialiteter f.eks hummer eller rejer.
Med placeringen midt i naturen har gæsten direkte adgang til vildtet og
lodgen er ikke indhegnet så de vilde dyr har fri adgang. Service niveauet er på højde med de bedste
hoteller med stort personligt engagement og man kan efter en oplevelsesrig dag på
safari sætte sig til et veldækket bord med kulinariske oplevelser og gode vine.
Efter middagen kan man trække sig tilbage i loungen og nyde kaffen, eller sætte
sig på den ugenerte strand med et glas kold vin og i den lune havbrise betragte
månens opstigen fra havet. Morgenmaden kan man få bragt ned til bandaen hvor
man på verandaen kan betragte solopgangen eller bare nyde udsigten.
Saadani Safari Lodge er ejet af Costa Coucoulis en passioneret naturelsker som
siden overtagelsen på kreativ måde har renoveret lejren med respekt for det omgivende miljø.
Inkluderet i rejsens pris er der en række aktiviteter til lands eller til vands på havet og på floden som
lodgen stiller til rådighed for gæsten. Se nærmere i rejsebeskrivelsen.
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