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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Reisvoorstel Tanzania & Zanzibar

Individuele reis met privé chauffeur/gids – verlenging mogelijk
Optie 1
Hoogtepunten:
Kilimanjaro / Arusha: Milimani Lodge B&B
Serengeti centraal: Serengeti Sopa Lodge FB (privé voertuig met privé chauffeur/gids)
Serengeti noordwest: Mapito Tented Camp FB (privé voertuig met privé chauffeur/gids)
Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge FB (privé voertuig met privé chauffeur/gids)
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/ België – aankomst Kilimanjaro - transfer Arusha Milimani Lodge – 1 nacht B&B
Ø Dag 02 – 04 – en-route en game drive naar Serengeti centraal (totaal ±7 uur)– 2 nachten Serengeti Sopa Lodge FB
Ø Dag 04 – 05 – full day game drive noordwest Serengeti – 1 nacht Mapito Tented Camp FB
Ø Dag 05 – 06 – game drive naar Ngorongoro – 1 nacht Ngorongoro Sopa Lodge FB
Ø Dag 06 – 07 – Ngorongoro Crater tour - en-route naar Arusha – Milimani Lodge B&B
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie Juli/ augustus 2018 (exclusief internationale vluchten):
(Prijs andere reisdata op aanvraag)
Single room – U$ 2.628 p.p.
Double room – U$ 2.296 p.p.
Triple room – U$ 2.260 p.p.

Optie 2
Hoogtepunten:
Kilimanjaro / Arusha: Mount Meru Hotel B&B
Serengeti centraal: Kubu Kubu Tented Camp FB (privé voertuig met privé chauffeur/gids)
Serengeti noordwest: Mbuzi Mawe Tented Camp FB (privé voertuig met privé chauffeur/gids)
Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge FB (privé voertuig met privé chauffeur/gids)
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Ø Dag 01 vertrek Nederland/ België – aankomst Kilimanjaro - transfer Arusha Mount Meru Hotel – 1 nacht B&B
Ø Dag 02 – 04 – en-route en game drive naar Serengeti centraal (± 5 uur)– 2 nachten Kubu Kubu Tented Camp FB
Ø Dag 04 – 05 – full day game drive noordwest Serengeti – 1 nacht Mbuzi Mawe Camp FB
Ø Dag 05 – 06 – game drive naar Ngorongoro – 1 nacht Ngorongoro Sopa Lodge FB
Ø Dag 06 – 07 – Ngorongoro Crater tour - en-route naar Arusha – Mount Meru Hotel B&B
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Prijsindicatie juli / augustus 2018 (exclusief internationale vluchten):
(Prijs andere reisdata op aanvraag)
Single room – U$ 3.323 p.p.
Double room – U$ 2.772 p.p.
Triple room – U$ 2.691 p.p.

Verlenging Zanzibar
Zanzibar Stonetown: Mizingani Sea Front Hotel B&B
Zanzibar Beach: Dongwe Ocean View HB
Ø Dag 07 – 08 – transfer naar Arusha airport – vlucht Zanzibar (12:30) – 1 nacht Stonetown Mizingani Sea Front B&B
Ø Dag 08 – 12 – transfer naar Zanzibar beach – 4 nachten Dongwe Ocean View HB
Ø Dag 12 – transfer naar Zanzibar airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 13 – aankomst Nederland/België

Prijsindicatie juli 2018 inclusief vlucht (exclusief internationale vluchten):
(Prijs andere reisdata op aanvraag)
Single room – U$ 935 p.p.
Double room – U$ 704 p.p.
Triple room – U$ 646 p.p.

Optie vervangende accommodatie Zanzibar
1 nacht Stone Town Tembo Hotel B&B
4 nachten Spice Island resort HB

Prijsindicatie inclusief vlucht (exclusief internationale vluchten):
(Prijs andere reisdata op aanvraag)
Single room – U$ 887 p.p.
Double room – U$ 735 p.p.
Triple room – U$ 672 p.p.
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De reis is inclusief:
-

Binnenlandse vlucht Arusha - Zanzibar

-

Alle airport transfers & intercamp transfers

-

Privé voertuig met chauffeur/gids

-

Krater tour

-

Alle maaltijden Serengeti & Ngorongoro inclusief packed lunches

-

Ontbijt in Arusha & Stone Town

-

Ontbijt & diner Zanzibar Beach

-

Eco-toerisme gelden

-

Park entreegelden

De reis is exclusief: Internationale vluchten, visumkosten Tanzania U$ 50 p.p. deze kunt u bij de grens verkrijgen,
fooien, drankjes, lunch en diner in Arusha en Stone Town, lunch Zanzibar beach, facultatieve excursies en persoonlijke
uitgaven.

Optie 1 Arusha

Milimani Lodge

Het complex van Milimani Lodge is gelegen in een groene tuin en verdeeld over verschillende gebouwen met twee
verdiepingen waar 8 twee persoonskamers en 4 twin kamers uitzien op de Mount Meru. Alle kamers beschikken over
airconditioning, thee & koffie faciliteiten, een koelkastje, TV, wifi ontvangst en een en-suite toilet/douche. De
bovenkamers zijn voorzien van een balkom met een zitje, de benedenkamers hebben elk een patio met een zitje.
In het hoofdgebouw bevindt zich de receptie en een dineer/ontbijt ruimte waar men binnen kan genieten van de maaltijd
of buiten in de open serre. Voor een drankje kan men terecht aan de bar met een ruime keuze uit alcoholische
versnaperingen. De sfeervolle overdekte patio met zitbanken is een fijne plek om even te ontspannen na de maaltijd.

Uw verblijf is inclusief ontbijt.
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Optie 2 Arusha

Mount Meru Hotel

Het bekende Mount Meru Hotel beschikt over 178 kamers stijlvolle en-suite verdeeld over standaard kamers, executive
kamers, familie en junior suites. Elke kamer is voorzien van een koelkastje, airconditioning, koffie & thee faciliteiten, een
veiligheidskluisje, Tv, gratis wifi en een en-suite toilet/badkamer.
Het complex omvat een groene tuin met twee zwembaden en een poolbar met een terras waar men terecht kan voor
pizza’s en barbecue gerechten. Binnen serveert het Meru restaurant een internationaal buffet of a la carte menu.
Hiernaast kunnen gasten een bezoek brengen aan de Mawenzi (cocktail)bar & cigar lounge of Arabica coffeeshop &
terrace. Andere faciliteiten omvatten een souvenirs shop, een excursie desk en een welness spa & gym.

Uw verblijf is inclusief ontbijt.

Optie 1 Serengeti

Mapito Tented Camp

Mapito Tented Camp is gelegen in het noordwestelijk deel net buiten de Serengeti (Ikoma gebied). Het is een
traditioneel tented camp met een koloniale uitstraling, Mapito camp beschikt over 13 grote safari tenten, opgezet in de
schaduw van acacia bomen. Elke ruime safari tent is voorzien van grote gazen ramen zodat u ook vanuit bed naar buiten
kunt kijken. De tenten zijn ingericht met twee eenpersoonsbedden of een tweepersoons kingsize bed, een muskietennet,
houten meubels, een en-suite open air toilet/douche en een privé veranda met zitje welke uitziet over de vlakte.
Vanwege de ligging nét buiten het national park worden door het kamp ook bushwalks, avond game drives en ballon
vluchten aangeboden, deze zijn optioneel en kunt u van te voren of ter plaatse arrangeren.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, packed lunch, gebotteld water, privé gids/chauffeur met eigen voertuig inclusief
game drives en park entreegelden.
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Optie 1 Serengeti

Serengeti Sopa Lodge

Serengeti Sopa Lodge is gesitueerd op een heuvel die de zuidwestelijke vlakte van de Serengeti overziet. De
accommodatie beschikt over 73 kamers waaronder 4 suites. De standaardkamers bevinden zich in twee gebouwen, één
aan elke zijde van het hoofdgebouw en zijn elk voorzien van twee kingsize bedden met een klamboe, een en-suite
toilet/badkamer, tafel en een stoel, en een kluisje. De grote glazen schuifdeuren leiden naar de veranda vanwaar u een
prachtig uitzicht heeft over de vlakte. De suites zijn groter en bestaan uit twee verdiepingen met als extra een lounge op
de beneden verdieping, een ventilator en twee wastafels en 2 douches en een ligbad.
In de centrale lodge vindt u de receptie, een bar, een lounge en een dineergelegenheid. Doordat de ramen vanaf de vloer
tot het plafond reiken heeft u ook vanaf hier een prachtig uitzicht op de vlakte.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, packed lunch, gebotteld water, privé gids/chauffeur met eigen voertuig inclusief
game drives en park entreegelden.

Optie 2 Serengeti

Kubu Kubu Lodge

Kubu Kubu Lodge is centraal gelegen in de Serengeti,nabij de het Seronera airstrip of op ongeveer 2 uur rijden vanaf de
entree. Het tented camp is ruim van opzet en beschikt over 25 tented chalets gebouwd op een verhoogd platform tegen
een heuvel met een panoramisch uitzicht over het uitgestrekte landschap.
De centrale lounge is open-fronted en heeft een uitkijkdek met een geweldig uitzicht. Binnen bevindt zich een ruime
sfeervolle lounge met verschillende zithoeken, wifi ontvangst en een kleine wildlife bibliotheek, een restaurant en een
bar. Iets lager gelegen bevindt zich een terras waar men een frisse plons kan nemen in het zwembad. Voor de
liefhebbers zijn er zonnebedden en parasols aanwezig.
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De rieten daken houden de tented suites enigszins koel terwijl de ramen en deuren van gaas zorgen dat het binnen
luchtig blijft. De suites zijn onderverdeeld in twin bedden of een tweepersoonsbed met een muskietennet, elk voorzien
van houten meubilair, een zithoek, een veiligheidskluisje, elektriciteit, een en/suite toilet douche voorzien van een
haardroger en een aparte buiten douche en een privé veranda met vrij uitzicht. Indien u wenst kunt u gebruik maken van
roomservice en genieten van een maaltijd in privé sfeer op uw veranda. Voor families zijn er twee familiesuites
beschikbaar.
Overdag zult u game drives ondernemen met uw eigen privé chauffeur/gids. Optioneel kunt u een ontbijt in de bush of
een sundowner met drankjes arrangeren – bij reservering vermelden.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, packed lunch, gebotteld water, privé gids/chauffeur met eigen voertuig inclusief
game drives en park entreegelden.

Optie 2 Serengeti

Mbuzi Mawe

Mbuzi Mawe (Serena Hotels) is gelegen in een landschap van heuvels met granieten kopjes, in het noordwestelijk deel
van Serengeti. Het tented beschikt over 16 tented chalets op een stenen platform welke door middel van een stenen
looppad verbonden zijn met de centrale tent. Elk tented chalet is gemeubileerd en voorzien van queen size bedden met
een muskietennet, een zithoek, een kaptafel, wifi ontvangst, een en-suite toilet/douche met dubbele was bassin en een
privé veranda met zitje en een ligbed om heerlijk te relaxen.
Het restaurant heeft een uitnodigende sfeer, en bevindt zich in de centrale tent, waar eveneens een lounge en een
(cocktail)bar zijn te vinden. Buiten is een terras waar men kan dineren of ontbijten met uitzicht op de omgeving.
Optioneel kunt u een bush diner of een bush ontbijt laten arrangeren, er wordt dan ergens in de bush speciaal voor u
een mooi tafeltje voor u gedekt. Andere aangeboden optionele activiteiten omvatten een sundowner of een ballon vlucht.
Bij reservering vermelden.
.
Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, packed lunch, gebotteld water, privé gids/chauffeur met eigen voertuig inclusief
game drives en park entreegelden.

Ngorongoro - Sopa Lodge
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De Ngorongoro Sopa Lodge is een voordelige lodge gelegen op de rand van de krater een hoogte van ongeveer 2.300
meter, en ongeveer 500 meter boven de kratervlakte. De lodge beschikt in totaal over 97 kamers verdeeld over een
aantal grote rondavels. Elke rondavel heeft twee verdiepingen bestaande uit 4 aparte kamers. De kamers beschikken
over queen size bedden, een zithoek, airconditioning, centrale verwarming, een veiligheidskluisje, een en-suite
toilet/douche voorzien van een haardroger en een met glas gesloten privé veranda met twee schommelstoelen en een
tafeltje.
De centrale lodge bestaat uit twee met elkaar verbonden rondavels . In de sfeervolle lounge en bij de Crater View bar kan
men terecht voor een versnapering. Aan de andere zijde bevind zich het Lemala Hill restaurant. Door de hoge ligging kan
het soms wat fris aanvoelen en is de boma voor een groot deel gesloten met grote glazen ramen voor een mooi uitzicht
op de krater. Andere faciliteiten in de lodge bestaan uit een receptie, een souvenirshop, een conferentiezaal en een
zwembad met ligbedden.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, packed lunch, gebotteld water, privé gids/chauffeur met eigen voertuig inclusief
game drives Crater Tour en park entreegelden.

Aanvullende informatie Zanzibar
Zanzibar Beach

Op enkele excursies na ligt de nadruk in Zanzibar op een strandvakantie. Op de meeste stranden van Zanzibar is het
heerlijk toeven maar toch zijn er enkele verschillen. In het oosten vindt u de breedste zandstranden en deze zijn het
meest populair. Het westen en het zuiden bieden naast mooie stranden ook een aantal prachtige privé (schier)eilandjes
waar de mooiste accommodaties zijn gelegen met een persoonlijke sfeer en ideaal voor een huwelijksreis. Langs de
noordkust zijn de stranden over het algemeen wat smaller en meer rotsachtig. Veel accommodaties zijn weliswaar direct
aan de oceaan, maar op een plateau gesitueerd. Het strand is meestal via het terras en een korte houten trap
bereikbaar. Door de nabijheid van een aantal grote koraalriffen kent het noorden en noordoosten de mooiste snorkel en
duiklocaties.

Eb & Vloed

U dient enigszins rekening te houden met het hoog en laag tij in Zanzibar. De noord en de uiterste noordoostkust
ondervinden daar het minste van, de zuidelijke kust en westkust matig en de oostkust het meest. De meeste stranden in
het oosten zijn breed maar daarentegen moet u soms bij laag tij 200 tot 300 meter lopen naar de oceaan. Vanwege de
getijden bieden vrijwel alle accommodaties in Zanzibar een zwembad.
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Zanzibar – Spice Island Resort

Het Spice Island Hotel & Resort is gelegen in het zuidoosten van Zanzibar en bestaat uit 34 bungalows waarin zich twee
suites bevinden met elk een eigen ingang en privé veranda dat uitziet op de tuin of de oceaan.
De bungalow suites met uitzicht op de oceaan hebben een oppervlakte van 100 ² m en staan bijna op het strand. De
ruime suite beschikt over een grote lounge met een zithoek en een dineertafel, een aparte slaapkamer voorzien van een
kingsize bed met een muskietennet, een plafond ventilator, een veiligheidskluisje, pay TV, thee & koffie faciliteiten, een
mini bar en een en-suite toilet/badkamer met een douche en ligbad. Voor de bungalow is een privé zitje met zicht op de
oceaan en een stukje privé strand met zonnebedden. Uw verblijf is vergezeld van een butlerservice die u op uw wenken
zal bedienen.

Dineren kan men in het ruime Makuti restaurant waar geproefd kan worden van een verfijnde eilandkeuken bestaande
uit verse vis en zeevruchten, evenals invloeden van Indische, Arabische en Afrikaanse gerechten. Er is een comfortabele
overdekte lounge en een Sports Bar met tv schermen waar geregeld sport wedstrijden worden vertoont. Boven bevindt
zich een lounge met zithoeken van bedden met kussens waar men even kan ontspannen met een drankje of een
bordspel kan spelen. Aan het einde van lange pier in het water bevindt zich de “Jetty Bar”, een heerlijke plek om te
relaxen met een boek of te genieten van een snack of een drankje.
Overige faciliteiten aanwezig in het resort zijn een zwembad en een kleine welness spa met massages en
lichaamsbehandelingen. Optioneel kan men activiteiten zoals watersport of een bezoek aan Stone Town arrangeren bij
de receptie of het watersport centrum.

Uw verblijf is in een ocean view bungalow inclusief: ontbijt, diner, butlerservice.

Zanzibar – Dongwe Ocean View
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Het Dongwe Ocean View is gelegen aan de zuidoost kust en bestaat uit 2 gebouwen voorzien van 14 kamers, 2 familie
kamers en een bruidssuite. De benedenkamers hebben een privé patio met een zitje op de begane grond of de kamers
op de bovenverdieping een privé balkon met uitzicht op de oceaan. De kamers zijn ongeveer 40 m² en beschikken over
een tweepersoonsbed met een muskietennet, een zithoek, airconditioning, een plafond ventilator, een veiligheidskluisje,
thee & koffie faciliteiten en een en-suite toilet/douche.
In de overdekte lounge met rieten zitmeubilair en rieten hangstoelen is het overdag lekker vertoeven en kan men
ontspannen een boek lezen uit de bibliotheek. De beach bar en lounge en het restaurant bevinden zich onder het rieten
afdak van de boma en zien prachtig uit op de oceaan. Hier kan men terecht onder andere terecht voor internationale
gerechten en een buffetstijl ontbijt, maar op verzoek kan er ook een tafeltje op het strand worden gedekt.

Overige faciliteiten omvatten een publieke TV ruimte, wifi ontvangst, een souvenirshop en een centraal gelegen
zwembad op een ruim houten dek met ligbedden. Optioneel kan men activiteiten zoals watersport of een bezoek aan
Stone Town arrangeren. Deze accommodatie heeft als extra dat ze op loopafstand ligt van het iconische “Rock
Restaurant”, een charmant restaurantje met een klein buiten terras gelegen op een rots in het water welke ooit gebruikt
werd als vissers post. http://www.therockrestaurantzanzibar.com

Uw verblijf is in een deluxe ocean view room: ontbijt en diner.
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