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The best of Tanzania
Inclusief 3 nachten Chimpansees Mahale Mountains

Individuele reis – totale reisduur 17 dagen – verlenging mogelijk
Arusha– Mt Meru Hotel B&B
Tarangire –Swala Camp FI
Serengeti /noordoost Lamai – Kichakani Serengeti Camp FI
Serengeti /noordoost Mara Kogatende – Nomad Serengeti Camp FI
Katavi – Katavi Wildlife Camp FB
Mahale Mountains – Greystroke Camp FI
Arusha – Moivaro Lodge HB
Semi panoramische vluchten:
Arusha – Tarangire
Tarangire - Serengeti Lamai
Serengeti Lamai – Kogatende
Serengeti – Katavi
Katavi– Mahale
Mahale – Arusha
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/ België – aankomst Kilimanjaro – transfer Arusha Mt Meru Hotel – 1 nacht B&B
Ø Dag 02 – 05 – transfer Arusha airport - vlucht naar Tarangire – Swala Camp – 3 nachten FI
Ø Dag 05 – 07 – vlucht naar Serengeti noord - Kichakani Serengeti Camp – 2 nachten FI
Ø Dag 07 – 08–vlucht naar Kogatende – Nomad Serengeti Camp – 1 nacht FI*
Ø Dag 08 – 12 – vlucht naar Katavi – Wildlife Camp – 4 nachten FB
Ø Dag 12 – 15– vlucht naar Mahale – boottransfer naar Greystroke Camp – 3 nachten FI
Ø Dag 15 – 16– vlucht naar Arusha – transfer naar Moivaro Lodge – 1 nacht HB
Ø Dag 16– transfer naar Kilimanjaro airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 17– aankomst Nederland / België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten)
Juli t/m oktober 2018 U$ 13.954 p.p.
*(Prijs andere reisdata op aanvraag)
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De reis is inclusief:
-

Genoemde binnenlandse vluchten
Alle airport transfers & intercamp transfers
Accommodaties met en-suite faciliteiten

Arusha – Mt Meru Hotel
-

ontbijt

Exclusief lunch, diner & drankjes

Tarangire – Swala Camp
-

Alle maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)
Sundowners met snack en drankje
Picknick bushlunch
Bezoek bijen project
Laundry service
Game drives in open 4WD
Professionele Engels sprekende gids
Park entreegelden

Optioneel – privé voertuig met privé gids U$ 460 per dag, night drive U$ 95 p.p., wandelsafari U$ 85 p.p.

Serengeti (noord/ Lamai) – Kichakani Serengeti Camp
-

Alle maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)
Laundry service
Game drives in open 4WD
Sundowners met snack en drankje
Professionele Engels sprekende gids
Park entreegelden

Optioneel – privé voertuig met privé gids U$ 400 per dag

Serengeti (noord/ Kogatende) – Nomad Serengeti Camp
-

Alle maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)
Laundry service
Game drives in open 4WD
Wanneer de tijd het toelaat een bush picknick
Professionele Engels sprekende gids
Park entreegelden

Katavi – Foxes Wildlife Camp
-

Alle maaltijden
Koffie en thee
Flesje water per dag

.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 / 895 0566 │ info@zimbasafaris.com

Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

-

Laundry service
Game drives in open 4WD
Professionele Engels sprekende gids
Park entreegelden

Exclusief drankjes

Optioneel – privé voertuig met privé gids U$ 200 per dag

Mahale Mountains – Greystroke Camp
-

Alle maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)
Laundry service
1x chimpanzee trekking per dag
Bootsafari’s
Begeleide boswandelingen
Bezoek lokaal dorpje (per boot)
Professionele Engels sprekende gids
Park entreegelden, concession en Tanapa fees,

Arusha – Moivaro Lodge
-

Diner & ontbijt
Dagkamer beschikbaar tot 18:00

Exclusief lunch & drankjes
Bijkomende kosten: Internationale vluchten, visumkosten Tanzania U$ 50 p.p. deze kunt u bij de grens verkrijgen,
Wanneer niet in uw internationale vliegticket inbegrepen departure tax Tanzania U$ 40 p.p., fooien, facultatieve
excursies en persoonlijke uitgaven.

• Wij rekenen geen bemiddeling - of reserveringskosten.
• Indien noodzakelijk behouden wij ons het recht voor de route te wijzigen en/of eventuele prijswijzigingen als gevolg
van sterke koerswijzigingen, verhoogde airport taxes of BTW, brandstofprijzen en park entreegelden aan te passen en
door te berekenen

Aanvullende informatie
Tarangire

Tarangire is een schitterend national park met een geheel eigen karakter en een diversiteit aan wild. In het noordelijk
deel van het park vindt u uitgestrekte vlaktes met reusachtige baobab bomen en acacia’s en meer naar het zuiden toe
verandert het landschap in goudgeel glooiende heuvels met prachtige vergezichten en moerassen. In het noorden en
met name op korte afstand van de ingang van het park zijn de meeste accommodaties te vinden en dient u rekening te
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houden dat het hier soms behoorlijk druk zijn. Hoe verder en dieper in het park des te schaarser de accommodaties en
komt u nauwelijks toerisme tegen.
Het hele jaar door biedt Tarangire goede mogelijkheden voor game viewing en zult u olifanten, zebra’s, antilopen,
giraffes, elanden, kudu's, oryx, luipaarden, leeuwen en heel soms ook een neushoorn kunnen tegenkomen. De grootste
trekpleister is de permanente Tarangire Rivier die als een ader dwars door het park stroomt en veel wild aantrekt.
Vanaf juli tot november, wanneer de zon dag na dag alle vocht uit het landschap heeft onttrokken ontwaakt het park uit
haar sluimering en wordt het absoluut spectaculair. Normaliter trekt het wild weg uit de parken op zoek naar water, maar
in Tarangire trekt het wild massaal naar de Tarangire rivier om te overleven. Zelfs tegen het einde van het droge seizoen
zijn er nog kleine stroompjes en waterpoelen te vinden. Grote kuddes olifanten graven met hun slurf in de nog vochtige
aarde op zoek naar ondergrondse waterbronnen terwijl buffels, wildebeesten, zebra’s en gazelles zich verzamelen rond
elke poel die er maar te vinden is. Soms is het werkelijk een af en aanloop van allerlei wild.

Tarangire– Swala Camp (Sanctuary Lodges)

Swala Camp ligt diep in het park, op ongeveer 45 minuten game drive vanaf de airstrip en 3 uur vanaf de ingang van het
park. Vanwege de afgelegenheid en omdat het kampement in een privé sectie is gelegen, zult u hier nauwelijks of geen
toerisme tegenkomen waardoor u een exclusieve safari zult beleven. Het kamp is prachtig gesitueerd tussen grote
acacia bomen, oeroude baobab bomen en open grasvlaktes. Regelmatig ziet men hier al de olifanten relaxed lopen op
weg naar de waterpoel die vlak voor het kamp ligt terwijl men in de schaduw van de baobab bomen soms de leeuwen
kan spotten.
Swala Camp bestaat uit 12 grote safari tenten die omwille de koelte zijn opgezet onder de schaduw grote acacia bomen.
Elke tent is volledig ingericht met kingsize bedden, een klamboe, plafond ventilator, een deels open en-suite toilet met
een binnen en een buiten douche en een houten veranda met stoelen.
Het centrale deel van het kamp is op een verhoogd houten platform gebouwd en gelegen onder een enorme baobab
boom. Hier vindt u de lounge, een game viewing deck, een kleine wildlife bibliotheek en een dineerruimte waar naast
een uitgebreid ontbijt, twee of drie verschillende excellente 3 gangen maaltijden in buffetstijl worden geserveerd. Voor de
romantici onder ons of voor een bijzondere bush beleving kan één van de maaltijden ook op een mooie locatie in de
bush geserveerd worden!
De game drives worden ondernomen in een open 4WD welke over comfortabele stoelen beschikken. Tijdens de middag
game drives, voordat u terugkeert naar het kamp wordt er rond 18:30 eerst nog met een drankje en een snack van een
sundowner genoten. Indien gewenst kunt u tegen een extra betaling een echte ‘night drive’ ondernemen. Maar ook
boeiende wandelsafari’s zijn mogelijk en worden meestal in de vroeg ochtend ondernomen. Deze worden begeleid door
een professionele gids én een bewapende national park scout. De gids bezit tevens een enorme kennis en zal u van
alles vertellen en uitleggen wat u onderweg zoal tegenkomt zoals het gedrag van de dieren, de sporen die gevolgd
worden, het gebruik van medicinale planten e.d.
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Komt u tussen de safari’s door terug in het kamp dan kunt u zich na de lunch terugtrekken en gebruik maken van het
comfort van uw tent of u kunt relaxen in de ligstoelen of afkoelen in het kleine zwembad en genieten van de prachtige
natuur om u heen. Hoewel het zwembad het gehele jaar door te gebruiken is dient u rekening te houden dat het met
name tegen het einde van het droge seizoen soms niet toegankelijk is vanwege de vele aanwezigheid en activiteiten van
het wild.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden,drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken) laundry service, dag en namiddag

game drives in open 4WD, picknick lunches, bezoek bijenproject gekwalificeerde Engelssprekende gids en park
entreegelden. Optioneel – night drive U$ 95 p.p. / wandelsafari U$ 85 p.p.

Serengeti – Kichakani Serengeti Camp (Sanctuary Lodges)

Na een grondige vernieuwing van het interieur wordt het Sanctuary Serengeti Migration Camp sinds december 2017
Kichakani Serengeti Camp genoemd hetgeen in Swahili betekent ‘’in the bush”.Het is een prachtig en luxe mobile camp
dat drie keer per jaar wordt verplaatst, precies daar waar de migratie zich bevindt. Tussen december en april in het
zuiden van de Serengeti, tussen juni en 15 juli in het centrale deel en vanaf augustus tot 15 november in het
noordenoosten richting de Mara Rivier. Perfecte locaties om de enorme kuddes wildebeesten en zebra’s te kunnen
spotten.
Kichakani Serengeti Camp bestaat uit slechts 10 grote gemeubileerde tenten met kingsize bedden, een en-suite toilet en
bushdouche, een klamboe, thee & koffie faciliteiten en een kluisje om uw kostbare items in op te bergen. Een grote tent
is centraal gesitueerd en doet dienst als lounge met verschillende zithoeken en als dineerruimte. De zijkanten van deze
tent kunnen geheel geopend worden waardoor er een panoramisch uitzicht over de vlakte wordt geboden. Nog voor de
duisternis valt wordt er een kampvuur aangestoken en kunnen gasten genieten van een drankje onder de Afrikaanse
sterrenhemel. En terwijl de belevenissen van de dag worden uitgewisseld, de gepassioneerde gidsen verhalen over hun
wildlife encounters vertellen en de nachtelijke geluiden van de Serengeti ten gehore komen, wordt er een uitgebreid
diner voor u bereid.
De game drive worden ondernomen in een open 4WD over de open vlaktes, graslanden en rotsachtige heuvels (kopjes)
De voornaamste dieren die u tijdens de migratie zult tegenkomen zijn de wildebeesten, zebra’s, gazelle’s, meestal
achtervolgd door roofdieren. Sundowners worden op de weg terug naar de lodge ondernomen, een korte stop voor een
drankje en een hapje, soms omringd door duizenden wildebeesten en zebra’s.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden,drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken) laundry service, game drives in
open 4WD, sundowners, gekwalificeerde Engelssprekende gids en park entreegelden.
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Katavi National Park

Katavi is het derde grootste en wel het minst bezochte national park in Tanzania, hetgeen betekent dat u zich er op kunt
verheugen om deze grootse en onaangetaste wildernis vrijwel geheel voor uzelf te hebben. Het onmetelijke en ongerepte
park herbergt de grootste concentraties nijlpaarden en krokodillen van Tanzania. De enorme kuddes olifanten, buffels,
antilopen, zebra's, puku's gevolgd door roofdieren zoals de leeuw, luipaard, cheetah en de wilde hond maken Katavi tot
een waar paradijs. Aan het einde van het droge seizoen wanneer roofdieren geduldig op hun prooi wachten is het hier
voor sommige dieren een waar veldslag om te overleven. Vanaf eind november t/m april vindt u hier ook nog eens een
overvloed aan mooie en grote watervogels, de meren herbergen talloze nijlpaarden en krokodillen terwijl de oevers
bevolkt worden door pelikanen, korhoenen en kievieten.
Katavi is één van de weinig overgebleven wildparken waar u meer leeuwen dan mensen zult ontmoeten. Doordat het zo
afgelegen is en vrijwel onbereikbaar, alleen met een klein vliegtuigje, ligt het aantal bezoekers op nog geen honderd per
jaar. Als u denkt al veel van Afrika te hebben gezien dan is dit 'the place to be', wild en ongerept! De meest interessante
gebieden van het park zijn de drassige grasvlaktes in het noorden, het door palmbomen omringde Chada meer en de
Katuma Rivier in het zuid-oosten. Juist deze gebieden hebben een enorme aantrekkingskracht op het wild vanwege het
aanwezige water. De uitgestrekte grasvlaktes in Katavi zijn in combinatie met een zonsondergang een schitterend decor
voor de grote kuddes buffels en olifanten die richting het boslandschap vertrekken.

Katavi NP – Katavi Wildlife Camp http://www.kataviwildlifecamp.com

Het comfortable Wildlife Camp is gelegen op de Katisunga vlakte, een goede wildlife locatie tussen Lake Katavi en Lake
Chada. Het kamp is gesitueerd aan de monding van de Katuma Rivier, daar waar tijdens het droge seizoen de laatste
overgebleven waterpoelen in Katavi te vinden zijn. De waterpoelen, soms net diep genoeg om in onder te dompelen,
worden bevolkt door grote groepen nijlpaarden en krokodillen. Kuddes van duizenden buffels, achtervolgd door leeuwen
en andere roofdieren worden regelmatig bij de waterpoelen gesignaleerd. Hoewel Katavi het meest spectaculair is in het
droge seizoen, is het ook in het groene seizoen een bezoek meer dan waard en in het bijzonder voor de vogelaars.
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Het Katavi Wildlife Camp bestaat uit slechts 8 tented suites gebouwd op verhoogde houten platforms en zien allen uit
over de grasvlakte. Elke tented suite is volledig gemeubileerd en sfeervol ingericht en voorzien van een en-suite
toilet/douche en een privé veranda met tafel, stoelen en een hangmat om in te relaxen. Het gehele kampement wordt
gerund op zonne-energie en elektriciteit is op gezette tijden.
De centrale booma bestaat uit twee verdiepingen; de beneden verdieping doet dienst als een dineerruimte waar
gezamenlijk aan een grote tafel het diner genuttigd wordt. En op de bovenverdieping is een zithoek gecreëerd met een
met barfaciliteit en waar men een goed zicht heeft op de omgeving.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, thee & koffie, flesje water p.p.per dag, laundry service, ochtend en middag game
drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. (exclusief drankjes)

Optioneel: privé safari voertuig U$ 200 per dag - bij reservering melden a.u.b.

Mahale Mountains

Mahale National Park is gelegen in het westen van Tanzania, aan het Tanganyika meer. De unieke combinatie van
dichtbeboste bergen, tropische bomen en planten en rotsachtige oevers afgewisseld met kleine zandstranden, zorgen
voor een verbazingwekkende flora en fauna. Luipaarden, wrattenzwijnen, de reuze eekhoorn, stekelvarkens en minstens
negen soorten primaten zijn een aantal van de dieren die men hier kan tegenkomen. Het tropische bos trekt een grote
diversiteit vogels aan en mooi gekleurde vlinders. In dit prachtig geïsoleerde woud zwerven ongeveer 1000 chimpansees
hetgeen de voornaamste reden is om dit bijzondere park te bezoeken.
De verplaatsing van de chimpansees gaat het hele jaar door en de locatie waar zij te vinden zijn varieert telkens en is
afhankelijk van waar zij voedsel kunnen vinden. Wanneer er voedsel in overvloed te vinden is dan maken ze veel lawaai
en roepen als het ware de andere groepen chimpansees om samen te komen. Wanneer er minder voedsel te vinden is
zijn ze minder vocaal, splitsen zij zich vaak op in kleinere groepen, trekken verder weg en zijn dan wat lastiger te vinden.
Om de chimpansees optimaal te beschermen tegen menselijke invloeden, wordt u slechts één trekking per dag gegund.
De maximale tijd die u met de chimpansees mag doorbrengen is één uur doch de trekking zelf kan soms enkele uren in
beslag nemen, afhankelijk van uw reisperiode. Chimpansee trekkingen vinden over het algemeen in de ochtend plaats
en dient u rekening te houden dat op de dag van aankomst meestal geen trekking mogelijk is. Dat wil zeggen dat u bij
een verblijf van drie nachten, twee trekkingen kunt ondernemen. Wilt u meer informatie over de trekkingen, de beste
reisperiodes en dagindelingen, neemt u dan gerust contact met ons op. Met onze persoonlijke ervaringen kunnen wij u
adviseren.

Mahale Mountains – Greystroke (Nomad Safaris)

.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

Avontuurlijk reizen door Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi
www.zimbasafaris.com │Tel: +31 (0)20 - 610 3593 / 895 0566 │ info@zimbasafaris.com

Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Greystroke Mahale (Nomad) ligt in het afgelegen westen van Tanzania in een baai van Lake Tanganyika. Er zijn geen
wegen in Mahale en het is alleen bereikbaar met een klein vliegtuigje en een boottransfer welke 60 tot 90 minuten in
beslag kan nemen. Een mooie vaart waar u onderweg kunt genieten van een koele bries, langs een dorpje vaart en
uitziet op een bebost tot bergachtig decor.
Het luxe Greystroke Camp is gesitueerd op de strandachtige oever van het meer met op de achtergrond de prachtige
Mahale Mountains. De 6 ruime luxe rieten chalets (banda’s) zijn gelegen op het strand, precies aan de rand van het bos
en onder de schaduw van de bomen. De chalets zijn in een typische safari stijl ingericht en voorzien van een en-suite
toilet/douche, muskietennet, een kleedkamer, een houten veranda met een zitje en een chill out deck op de
bovenverdieping , beiden met uitzicht op het meer. De voorkant van de tent is open-fronted en kan gesloten worden
middels zware gordijnen. De achterkant grenst aan het tropische bos zodat u met een beetje geluk de chimpansees al
van dichtbij kunt horen en zien. Centraal op het strand gelegen is de grotere Banda waar u een comfortabele lounge, een
kleine wildlife bibliotheek en de dineerruimte vindt. Even verderop aan het strand is een relaxte bar gecreëerd waar u
met een drankje van een zonsondergang kunt genieten.
Dagelijks kunt u deelnemen aan een chimpansee tracking. Naast het opsporen van deze indrukwekkende dieren kunt u
mooie begeleide wandelingen over de bospaden ondernemen, op zoek naar fel gekleurde vogels en vlinders, evenals
andere apensoorten en kleine zoogdieren. Tijdens sommige wandelroutes kunt u een duik nemen in een ijskoude lagune
of staan onder een bergwaterval. Lake Tanganyika heeft een aangename temperatuur en biedt tijdens de warme
zomermaanden een welkome verkoeling. Tijdens uw verblijf kunt u vrij gebruik maken van kajakken en zwemmen, echter
is het omwille de veiligheid niet meer toegestaan het water vanaf het strand te betreden en kunt u alleen in het diepe
gedeelte van het meer zwemmen. Andere activiteiten die optioneel worden aangeboden zijn boottochtjes en sundowners
met de Dhow en vissen.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken) laundry service, 1x chimpansee
trekking per dag, bootsafari’s, begeleide boswandelingen, bezoek lokaal dorpje (per boot) gekwalificeerde
Engelssprekende gids

Arusha – Moivaro Lodge

De Moivaro Lodge is gelegen in een rustige omgeving op ongeveer 50 minuten van Kilimanjaro Airport en op 15 minuten
van Arusha town. Het is een comfortabele en charmante lodge met een persoonlijke sfeer. De 40 sprookjesachtige
cottages bevinden zich verspreid in een tropische tuin met op de achtergrond Mt.Meru . Elke cottage is voorzien van een
ruim slaapvertrek met muskietennet, een en-suite toilet/douche en kleine privé veranda.
Het restaurant serveert een uitgebreid menu van continentale en internationale maaltijden waarin verse groente uit de
eigen tuin verwerkt wordt. Naast relaxen bij het zwembad of een drankje nuttigen op het terras kunt u op eigen
gelegenheid een 2 kilometer wandelroute over het terrein ondernemen of een kijkje nemen bij de nabij gelegen
koffieplantage. Maar ook een bezoek aan een traditioneel dorpje kan worden gearrangeerd of bezoek een
bananenplantage waar het bekende bananenbier wordt gebrouwd, even proeven hoort er natuurlijk ook bij!
Uw verblijf is inclusief diner & ontbijt.
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