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Pakkeliste Safari
Når man pakker til en safari i Tanzania, skal man have i tankerne, at man kommer til at tilbagelægge mange
kilometer på støvede og bumbede veje, og at man vil opleve høje temperaturer og en stærk sol, andre gange
mudder og regn. Der ud over skal man have in mente, at mange af Tanzanias nationalparker ligger i højder over
1.200 m.o.h. og det derfor kan være ganske køligt om aftenen og morgenen, samt at det på en camping safari,
kan være så om så med muligheden for at vaske sig.
TanVenture Tours sørger for alt nødvendigt udstyr på camping safaris, herunder også sovepose og
liggeunderlag, såfremt man ikke ønsker at medbringe sit eget. Det er dog en god idé at medbringe egen
lagenpose, samt udstyr til personlig pleje såsom Micro fiber håndklæde etc.
På alle ture sørger TanVenture Tours også for drikkevand, og er der tale om camping safari, altså også for kok,
mad, borde/stole, service etc. Derfor skal der meget med på en sådan tur. Og bilerne bliver pakket derefter.
Derfor anbefales det, at man pakker sin bagage til safarien i en støv- og vandtæt duffelbag og at man kun
medbringer det nødvendige.
Generelt er alle biler udstyret med power inverters, så der er mulighed for at lade elektrisk udstyr op. Men tag
alligevel ekstra batterier med for en sikkerhedsskyld.
Ikke alle biler er udstyret med solafskærmning når topluger er åbne i forbindelse med game drives. Sørg derfor
for rette beskyttelse mod solen, herunder en solhat, solcreme og læbebalsam etc.
Bomuld er rart at have på, men det tørrer ikke let og kommer hurtigt til at lugte surt og snavset. Så overvej
syntetisk eller blandet stof i forhold til beklædningen. Hvad man foretrækker er meget individuelt, men vi
anbefaler at man også tænker på, at man skal kunne beskytte sig mod tsetsefluer om dagen, og ikke blot
myggene om aftenen. Bemærk at myg og tsetsefluer tiltrækkes af mørke farver
Skal man trekke som en del af safarien, så anbefales det at man også tager vandrestøvler med.
De fleste ting kan købes i Tanzania. Dog må man forvente, at det kan være svært at finde lige præcis den
kvalitet man foretrækker. Derfor ser en pakkeliste nogenlunde sådan her ud. - Den er ikke udtømmelig. Og for
nogen, er den måske lidt mere end velrigelig.

Fodtøj




Vandresko til let vandring – evt. kondisko.
Vandresandaler.
Badesandaler/klip-klappere til lejren.

Påklædning


Lette vandrestrømper – ikke bomuld.

Tlf. 7026 2523 I info@tanventuretours.dk I www.tanventuretours.dk














Underbukser.
T-shirts.
Shorts.
Bukser med lange ben.
Langærmet trøje – god mod myg.
Fleecetrøje eller sweater.
Vindjakke.
Hue.
Evt. langt undertøj afhængig af destination og overnatningsmuligheder.
Kasket eller solhat.
Solbriller med UV-beskyttelse.
Badetøj.

Udstyr







Dagstursrygsæk, 25-30 liter.
Stor taske til øvrigt tøj.
Let sovepose – temperatur ned til -5o C.
Lagenpose for ekstra varme og komfort i soveposen eller alternativ til soveposen ved varmere
overnatning.
Liggeunderlag.
Pandelampe med friske batterier.

Personlig hygiejne














Toilettaske – det er smart, hvis den kan hænges op.
Tandbørste og tandpasta.
Evt. briller/kontaktlinser.
Sæbe.
Neglesaks og –fil.
Ørepropper.
Håndsprit.
Myggebalsam.
Fugtighedsservietter til en hurtig ”truckervask” efter en støvet dag.
Lille håndklæde – evt. microfleece.
Toiletpapir.
Evt. hygiejnebind og lignende.
Hovedpinepiller og evt. anden nødvendig medicin.

Andet udstyr, der kan være godt at pakke




Kamera – husk friske batterier og en ordentlig kamerataske.
Lommelygte med friske batterier.
Førstehjælpsudstyr til smårifter, vabler og m.m.
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Multitool eller lommekniv.
Dagbog.
Læsestof.
Spillekort.
Skriveredskaber.
Tørresnor.
Energibarer, chokoladebarer og snacks.
Te uden koffein (urte, rooibos eller lignende).
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