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Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

Reisvoorstel Tanzania & Zanzibar

Individuele reis met privé chauffeur/gids – verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
Kilimanjaro / Arusha: Milimani Lodge B&B www.themilimanilodge.com
Tarangire: Simba Lodge FB (privé voertuig met privé chauffeur/gids)
http://www.simbaportfolio.com/tarangiresimbalodge

Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge FB (privé voertuig met privé chauffeur/gids)
http://www.sopalodges.com/serengeti-sopa-lodge/overview

Arusha: Mount Meru Hotel B&B

http://www.mountmeruhotel.co.tz/hotel.html

Zanzibar Stone Town: Tembo Hotel B&B http://tembohotel.com
Zanzibar Beach: Mapenzi Beach Club FI http://mapenzibeach.diamondsresorts.com
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/ België
Ø Dag 02 - aankomst Kilimanjaro - transfer Arusha Milimani Lodge – 1 nacht B&B
Ø Dag 03 – 05 – en-route naar Tarangire – Tarangire Simba Lodge – 2 nachten FB
Ø Dag 05 – game drive naar Ngorongoro/ Crater Tour– 1 nacht Ngorongoro Sopa Lodge FB*
Ø Dag 06 – en-route naar Arusha inclusief game drive Lake Manyara National Park– Mount Meru Hotel HB*
Ø Dag 07– transfer naar Arusha airport – vlucht naar Zanzibar – transfer Stone Town – Tembo Hotel - 1 nacht B&B
Ø Dag 08 – 12 – transfer naar Zanzibar Beach – Mapenzi Beach Hotel – 4 nachten FI
Ø Dag 12 – transfer naar Zanzibar airport voor aanvang van uw terugreis
Ø Dag 13 – 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/augustus 2018 U$ 2.580 p.p. (Prijs andere reisdata op aanvraag)
*dag 5– na de Ngorongoro Crater Tour heeft u de mogelijkheid om optioneel een Maasai dorp te bezoeken waar u kunt
genieten van traditionele Maasai zang en dans.
*dag 6 – onderweg naar Lake Manyara onderneemt u ook een game drive in dit park en bezoekt u het lokale dorp Mto
Wambu. Mto Wambu is een roerig stadje en een smeltkroes van culturen, een thuishaven voor meer dan negentig
verschillende stammen. Veel bewoners leven van de landbouw en met name van de bananenteelt. Een bezoek aan dit
.
Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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stadje is een leuke en indrukwekkende culturele ervaring. Uw gids zal u meenemen en begeleiden door dit stadje zodat
u niets zult missen.
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De reis is inclusief:
-

Binnenlandse vlucht Arusha – Zanzibar
Binnenlandse vlucht Zanzibar – Dar es Salaam
Alle airport transfers & intercamp transfers
Privé voertuig met chauffeur/gids
Ngorongoro crater tour
Game drive Manyara National park
Bezoek lokaal dorp Mto Wambu
Alle maaltijden Tarangire & Ngorongoro inclusief packed lunches
Ontbijt in Arusha & Stone Town
Ontbijt, lunch, diner en drankjes 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, 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.

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

