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Luxury Fly Inn Safari Tanzania

Individuele reis – totale reisduur 14 dagen – verlenging mogelijk
Arusha NP – Hatari Lodge 1x HB & 2 FB
Tarangire –Swala Camp FI
Ngorongoro –Ngorongoro Camp FI
Lake Manyara – Ngorongoro Camp FI
Serengeti /noordoost – Kichakani Serengeti Camp FI
Arusha – Moivaro Lodge HB
Semi panoramische vluchten:
Arusha – Tarangire
Tarangire - Manyara .
Manyara - Serengeti
Serengeti – Arusha
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/ België – aankomst Kilimanjaro
Ø Dag 01 - 04 – transfer Arusha NP ± 1 uur – Hatari Lodge - 1x HB & 2 FB
Ø Dag 04 – 07 – transfer ±1,5 uur Arusha airport – vlucht naar Tarangire – Swala Camp - 3 nachten FI
Ø Dag 07 – 08 –transfer naar airstrip – vlucht en game drives Manyara – overnachting Ngorongoro Camp – 1 nacht FI
Ø Dag 08 – 09 – game drive naar Ngorongoro Crater - Ngorongoro Camp – 1 nacht FI
Ø Dag 09 – 12 – vlucht naar Serengeti noord - Kichakani Serengeti Camp – 3 nachten FI
Ø Dag 12 – 13 – vlucht naar Arusha – transfer naar Moivaro Lodge – 1 nacht HB
Ø Dag 13 – transfer naar Kilimanjaro airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 14 – 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$ 6.970 p.p.
*(Prijs andere reisdata op aanvraag)

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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De reis is inclusief:
Genoemde binnenlandse vluchten
Alle airport transfers & intercamp transfers
Accommodaties met en-suite faciliteiten

-

Arusha NP - Hatari Lodge
Alle maaltijden (dag 1 bij aankomst eventueel laat diner)
Full day Mt Meru Tour inclusief wandeling Tulusia watervallen of full day Ngurduto Tour
Momella Lake tour Tour
Gekwalificeerde Engels sprekende gids
Game drives in open 4WD
Exclusief laundry service, drankjes en park entreegelden U$ 53 p.p. per dag
-

Optioneel – ±3 uur durende kanosafari Momella Lake U$ 90 p.p.

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 – night drive U$ 95 p.p., wandelsafari U$ 85 p.p.

Ngorongoro – Ngorongoro Camp
-

Alle maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)
Picknick lunches
Bezoek Masai dorp
Full day Crater Tour
Laundry service
Game drives in gesloten voertuig met schuiframen en verhoogd dak
Professionele Engels sprekende gids
Park entreegelden

Lake Manyara – Ngorongoro Camp
-

Alle maaltijden
Drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)
Picknick lunch
Bezoek Masai dorp
Laundry service
Game drives in gesloten voertuig met schuiframen en verhoogd dak
Professionele Engels sprekende gids
Park entreegelden

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Serengeti – Kichakani Serengeti Camp (mobile luxury camp)

*Dec t/m maart in het zuiden
*Medio mei t/m medio juli centraal Serengeti
*Aug t/m medio nov in het noorden
- 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

Arusha – Moivaro Lodge
-

Diner & ontbijt

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
Arusha National Park

Het Arusha National park ligt op ongeveer 1 uur rijden van Kilimanjaro airport en 35 minuten rijden van Arusha Town.
Hoewel minder bekend dan de meeste parken behoort het Arusha National Park ongetwijfeld tot één van de mooiste
locaties in Tanzania. Het wordt vaak door onbekendheid of tijdgebrek gemeden en hoewel men niet dezelfde wildlife
ervaring zal ondervinden als in de Serengeti of Ngorongoro, is het een bezoek meer dan waard.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Het is een groen park met een rijke flora en fauna, spectaculaire landschappen, waterpoelen, moerassen, kraters en
meren met als decor de tropische hellingen van Mt Meru en de besneeuwde toppen van de Kilimanjaro. Als groot wild
kunt u hier giraffen, olifanten, buffels en zebra’s vinden maar ook de dikdik, rode duiker, blauwapen en colobus apen,
dieren die men niet gauw in een ander park in noord Tanzania zal aantreffen. Arusha National Park is om te relaxen en te
genieten en een goede locatie om uw safari mee te starten of af te ronden. Activiteiten die men in het park kan
ondernemen zijn dag en avond game drives, wandelingen op de hellingen van Mt Meru, vogels spotten langs de meren,
kanosafari’s Lake Momella, paardrijden, wandelsafari Ngurdoto Crater, picknick op de Shira plateau van de Kilimanjaro.

Arusha National Park– Hatari Lodge

Hatari Lodge is gesitueerd op een hoogte van 1500 meter in het noordelijkste puntje van het Arusha National Park op
ongeveer1 uur rijden van Kilimanjaro airport. De lodge is prachtig gelegen tussen geurende acacia bomen en biedt
indrukwekkende uitzichten op de Mount Meru en de Kilimanjaro. De directe omgeving en de nu genoemde Hatari Lodge
was ooit de setting van de beroemde film 'Hatari' met John Wayne en Hardy kruger.
De rustig gelegen lodge beschikt over 3 suites, 3 familie villa’s en 9 luxe individueel ingerichte kamers verdeeld over drie
gebouwen, elk met een ruime en-suite toilet/badkamer en een terras dat uitzicht biedt op MtMeru. De kamers zijn alle
gedecoreerd in een retro-achtige stijl dat een gevoel van de jaren 60 en 70 oproept, de tijd van de film "Hatari" en de
oorsprong van de safari's in Tanzania.
Een lange houten loopbrug strekt zich uit naar een game viewing platform met stoelen waar in de avonduren een
kampvuur wordt aangestoken. Een heerlijke plek om te relaxen met een drankje en het zo nu dan passerende wild te
aanschouwen. In het hoofdgebouw vindt u een gezamenlijke dineerruimte, een bar, een kleine wildlife bibliotheek en een
gemoedelijke lounge met een terras met uitzicht op Mt meru en de Kilimanjaro.
Tijdens uw verblijf heeft u de keuze uit 2 activiteiten per dag of een volledige dag een activiteit. Bijvoorbeeld een ochtend
of middag game drive in Arusha National Park gecombineerd met een wandeling en dan van een heerlijke lunch in de
Hatari Lodge genieten. Of een hele dag op pad naar bijvoorbeeld de Ngurdoto Crater, Mt Meru Crater, Lake Momella, de
lunch wordt dan op een mooie picknick site genuttigd.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden,thee en koffie, full day Mt Meru Tour of Ngurduto Crater Tour, wandeling Tulusia
watervallen en Momella Lake Tour, game drives in open 4WD, gekwalificeerde Engelssprekende gids (exclusief park
entreegelden U$ 53 p.p.p.d.)
Optioneel – ± 3 uur durende kanosafari Lake Momella U$ 90 p.p.

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

Ngorongoro

De Ngorongoro Conservation Area heeft het meest unieke ecosysteem op aarde en is een thuishaven voor meer dan
25.000 dieren, bestaande uit ondermeer een grote concentratie roofdieren én het is één van weinige plaatsen in
Tanzania waar u de zwarte neushoorn nog kunt vinden. De krater is ongeveer 600 meter diep en 250km² groot met een
gemiddelde diameter van 23km.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Vanaf de rand van de krater heeft u prachtige vergezichten, bij helder weer zijn de uitzichten op de kratervloer
spectaculair en kunt u in de verte zelfs de immens grote vlakte van de Serengeti en Lake Eyasi zien. De safari's op de
bodem van deze vulkaan zijn fascinerend door het bijzondere mooie landschap en de diversiteit aan wild. Afhankelijk van
het seizoen trekken de waterpoelen en het kleine soda meer (Magadi) veel vogels aan waaronder flamingo's. Tijdens een
full day Crater Tour wordt de lunch wordt meegenomen en genuttigd op een picknick site. Na de lunch vervolgt u de
game drive tot laat in de middag. De maximale toegestane tijd in de krater is 6 uren.

Ngorongoro & Lake Manyara– Ngorongoro Crater Camp (Sanctuary Lodges)

Ngorongoro Crater Camp is gesitueerd op de rand van de krater en vanwege de relatief korte afstand naar de
kratervloer een perfecte accommodatie om uw dag in de krater optimaal te benutten. Vanuit Ngorongoro Crater Camp
onderneemt u een game drive in de krater en wordt er op een mooie plek een uitgebreide picknick lunch geserveerd. Na
de lunch vervolgt u de game drive om later in de middag terug naar de lodge te keren. Vanwege de national parks
restricties mogen de game drives in de krater helaas alleen ondernomen worden in gesloten voertuigen met een
verhoogd dak, anders dan de open 4WD die in de andere kampementen van Sanctuary Lodges worden gebruikt.
Het hele Ngorongoro gebied is een thuishaven voor een verscheidenheid aan wild zoals zebra’s, neushoorns, buffels,
zwijnen, wildebeesten, nijlpaarden en olifanten. Maar ook een behoorlijke populatie van roofdieren waaronder leeuwen,
hyena’s, jackhalzen, de cheeta en de luipaard. Game drives op de rand van de krater als op de kratervloer zijn over het
algemeen zeer lonend te noemen.
Ngorongoro Crater Camp bestaat uit 10 grote safari tenten elk met en-suite toilet badkamer met bushdouche. Aan de
voorkant van de tent is een zitje gecreëerd vanwaar u een prachtig uitzicht heeft op de kraterrand en waar in de ochtend
koffie of thee kan worden geserveerd voordat u op game drive gaat.
Centraal gelegen zijn drie grote tenten opgezet waar u een bar, een lounge en een dineergelegenheid vindt. Tijdens de
vroege game drives kan het uitgebreide ontbijt genuttigd worden ergens op een mooie locatie in de bush en keert u later
terug naar de lodge voor een late lunch. Of u nuttigt uw ontbijt in de lodge en vertrekt voor een full day game drive, dan
wordt de lunch meegenomen en in de bush genuttigd. Dineren is in principe in buffetstijl aan enkele gezamenlijke tafels
maar u kunt er ook voor kiezen om ergens op een speciale plek een tafeltje voor twee te laten dekken.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden,drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken) laundry service, game drives in

gesloten voertuig met schuiframen en verhoogd dak, picknick lunches, bezoek Masai dorp, bezoek Lake Manyara,
gekwalificeerde Engelssprekende gids en park entreegelden.

Lake Manyara National Park
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Het Lake Manyara trekt door zijn alkalische water en warme bronnen een verscheidenheid aan vogels en wild. Rondom
het meer zijn vaak vele bavianen te vinden en het meer wordt bevolkt door nijlpaarden en met een beetje geluk vindt u
er vele grote vogels als groepen flamingo’s, ooievaars en pelikanen. De begroeide uiterwaarden trekken allerlei wild en
worden afgewisseld met dichte bebossing en open grasvlaktes met een decor van vulkanische bergtoppen als
achtergrond. De open vlaktes zijn regelmatig het terrein van kuddes buffels, gnoes, zebra’s en giraffen. En hoewel lastig
te vinden is het park het meest bekend om haar boomklimmende leeuwen. Een behoorlijke verscheidenheid aan grote
en kleine zoogdieren, reptielen, vogels en vegetatie maken dit een zeer interessant en geliefd gebied.

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
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)
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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.
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.

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, waarbij u een indruk kunt
krijgen van het dagelijks leven van de lokale bewoners. Of bezoek een bananenplantage waar het bekende bananenbier
wordt gebrouwd, even proeven hoort er natuurlijk ook bij!

Uw verblijf is inclusief diner & ontbijt.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

