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Special 2018

Tanzania Southern Circuit – Fly In Safari
Ruaha & Selous
Inclusief 3 nachten gratis full board verblijf tropisch strand

Hoogtepunten:

Individuele reis – totale reisduur 14 dagen - verlenging mogelijk
Vertrek is mogelijk op iedere gewenste data

Dar es Salaam: Slipway Hotel / 1 nacht B&B
Ruaha: Ruaha River Camp /4 nachten FB
Selous: Rufiji River Camp / 4 nachten FB
Tanzania Coast – 3 nachten Lazy Lagoon Island FB
Binnenlandse vluchten:
Dar es Salaam – Ruaha
Ruaha – Selous
Selous – Lazy Lagoon
* vanuit Lazy Lagoon boot en wegtransfer naar Dar es Salaam / meerprijs vlucht naar Dar es Salaam ± U$ 100 p.p.
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België - aankomst Dar es Salaam - transfer naar Slipway Hotel – 1 nacht BB
Ø Dag 02 – 06 – vlucht naar Ruaha – transfer naar Ruaha River Camp – 4 nachten FB
Ø Dag 06 – 10 – vlucht naar Selous – transfer naar Rufiji River Camp – 4 nachten FB
Ø Dag 10 – 13 – vlucht naar Tanzania Coast - Lazy Lagoon Island – 3 nachten FB
Ø Dag 13 – vlucht of boot/wegttransfer naar Dar es Salaam 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 31 oktober & 24 december 2018 t/m 5 januari 2019 U$ 4.993 p.p.
1 t/m 30 Juni & 1 november t/m 23 december 2018 U$ 4.515 p.p.
(3 nachten gratis verblijf Lazy Lagoon op basis van FB is in de reissom inbegrepen – wanneer u hier geen gebruik van
wilt maken maar vanuit Selous naar Dar es Salaam airport wilt vliegen is de reissom minus U$ 160 p.p.)
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De reis is inclusief:
- Genoemde binnenlandse vluchten
- Alle airport en intercamp transfers
- Accommodatie met ontbijt in Dar Es Salaam
- Accommodatie in luxe tented Camps en beach lodge met en-suite badkamer faciliteiten
- Alle maaltijden, thee & koffie In Ruaha en Selous
- Ontbijt, lunch en diner in Lazy Lagoon
- Game drives in open 4WD
- 1x Wandelsafari & 1x bootsafari in Selous (extra wandelsafari U$ 30 p.p./bootsafari U$ 80 p.p.)
- Laundry service
- Eco-toerisme gelden
- Alle park entreegelden
*optioneel per dag te huur - privé voertuig met privé gids U$ 225 per voertuig

De reis is exclusief: Internationale vluchten, single entry visumkosten Tanzania ± 50 Euro p.p. - deze kunt u
aanvragen bij het consulaat van Tanzania http://www.tanzania.nl of u kunt deze bij de grens kopen ± 50 U$ p.p.
(vanwege de drukte en het oponthoud wordt dit niet echt aangeraden), wanneer niet in uw internationale vliegticket
inbegrepen: Int. airport departure tax ± 45 U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.
Bijkomende kosten:
Local departure tax binnenlandse vluchten ± U$10 p.p. per vlucht
Drankjes
Lunch & diner in Dar es Salaam

Aanvullende informatie
Ruaha – Ruaha River Camp

De comfortabele Ruaha River Lodge is gesitueerd op de rotsachtige oever van de Ruaha Rivier. De lodge biedt een fraai
uitzicht op de rivier en de nabijgelegen waterpoelen die worden bevolkt door nijlpaarden en krokodillen. De
accommodatie bestaat uit 24 stenen chalets, maar omdat deze zijn verdeeld in twee kampen met eigen faciliteiten
wordt de persoonlijke sfeer ook tijdens drukkere periodes behouden. Elke ruime chalet is volledig ingericht en voorzien
van een zithoek, een bureau, twee aparte bedden of een tweepersoonsbed en een en-suite toilet/douche met een
dubbele wastafel en een eigen privé veranda met een zitje biedt een mooi uitzicht op de rivier.
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De eerste dineergelegenheid bevindt zich langs de rivier, de tweede dineergelegenheid bevindt zich in de booma
bovenop een heuvel, welke weer een heel andere blik op het landschap geeft. De lounge en de dineergelegenheid zijn
beiden open-fronted met uitzicht op de rivier en omgeving. De aangeboden safari activiteiten bestaan uit dag en avond
game drives in open 4WD, deze kunnen een halve of een hele dag in beslag nemen. Optioneel kunt u ook een
wandelsafari ondernemen.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden, thee & koffie, laundry service, game drives in open 4WD, gekwalificeerde Engels
sprekende gids en park entreegelden.

Selous – Rufiji River Camp

Rufiji River Camp is gesitueerd op de oever van de Rufiji Rivier in het hart van het Selous Game Reserve. Rufiji River
Camp bestaat uit 11 ruime tenten en 3 luxe suites opgezet onder een schuin rieten dak met een grote veranda met
uitzicht op de rivier waar met regelmaat wild komt drinken of baden. Elke tent is voorzien van een en-suite
toilet/badkamer met verwarmd water. Het kamp is seizoensgebonden en sluit aan het einde van maart t/m mei.
Het restaurant, de bar en verhoogde lounge hebben een mooi uitzicht op de rivier. Ïn de avonduren geeft de
sfeerverlichting een extra dimensie en kunt u genieten van een privé diner langs de rivier of een lekkere kop koffie in de
lounge. In het complex bevinden zich nog een kleine souvenirwinkel en een zwembad met enkele ligstoelen.
Tijdens uw verblijf heeft u keuze uit game drives, bootsafari’s en wandelsafari’s. De dag en avond game drives worden
ondernomen in een open 4WD. Een gemiddelde safari neemt ongeveer een halve dag in beslag maar afhankelijk van
waar het wild zich bevindt en uw interesse kunnen er ook game drives van een hele dag worden ondernomen. Dit wordt
ter plaatse met u besproken. Bootsafari's bieden weer een heel andere aanblik en kunt u op allerlei locaties komen die
te voet of met een jeep niet te bereiken zijn. Ook tijdens de sunset cruises is het heerlijk vertoeven op het water en kunt
u de dieren soms van heel dichtbij spotten.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden, thee & koffie, laundry service, dag en avond game drives in open 4WD, wandelsafari,
bootsafari, gekwalificeerde Engels sprekende gids en park entreegelden.

Optie 1
Lazy Lagoon Island
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Lazy Lagoon Island is een exclusief privé eiland dat op ongeveer 2 kilometer van het vaste land ligt, tegenover het
historische stadje Bagamoyo ten noorden van Dar Es Salaam. Na uw landing op de airstrip wordt u met een boot naar
het privé eiland gebracht. Afhankelijk van het tij kan het zijn dat de boot het strand niet kan bereiken en u een klein
stukje door het water moet lopen. Het rustige en afgelegen eiland is negen kilometer lang en is omringd door een
koraalrif waardoor u er heerlijk kunt snorkelen en duiken.
Accommodatie bestaat uit 12 grote luchtige strand banda’s op de oever van de Indische Oceaan. De individuele banda’s
zien uit op de oceaan en zijn voorzien van en-suite toilet/douche en een veranda met stoelen en een hangmat. Op het
uiterste puntje van het eiland vanwaar u een panoramisch uitzicht heeft, is de lounge, de dineergelegenheid, de bar en
het zwembad gesitueerd.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, thee & koffie, laundry service, gratis gebruik van kayak, snorkels, windsurfing en

opblaasboot.

Optionele activiteiten: die optioneel worden aangeboden zijn: zeilen, dhow trip, duik en snorkeltrips en excursies naar het
voormalige slavenstadje Bagamoyo.

