TANZANIA
EXPLORER
11 dagen safari in
kleine groep van
max. 12 pers.

Ook mogelijk op
individuele basis

Strandverblijf
Zanzibar
op het einde

Vanaf

2.060 €

*

Zonder vluchten

Reservaties bij uw reisagent
Meer info op www.africa-by-excellence.be

Dag 1
Arusha (A)
Aankomst en ontvangst in de luchthaven van Kilimanjaro. Je gids wacht je op in de aankomsthal.
Avondmaal en overnachting in Ilboru Safari Lodge *** of gelijkwaardig.

Dag 2
Arusha – Lake Manyara - Ngorongoro Karatu (OLA)
Na het ontbijt vertrek richting Lake Manyara. Op safari in het park, waar je een zeer diverse fauna en flore aantreft. Picknick lunch in het park.
In de late namiddag vertrek naar Karatu , een klein en kleurrijk stadje aan de voet van het Ngorongoro-plateau. Mogelijkheid om de lokale bevolking en
hun dagelijkse activiteiten
Avondmaal en overnachting in Bougainvillea Safari Lodge ***/* of gelijkwaardig.
Dag 3
Ngorongoro Karatu - Serengeti (OLA)
Na het ontbijt vertrek richting Serengeti National Park.
Een picknick lunch onderweg is voorzien.
Namiddagsafari in het National Park van de Serengeti per 4x4 op zoek naar het rijke wilde leven
Avondmaal en overnachting in Thorn Tree Camp ***/* of gelijkwaardig.

Dag 4
Serengeti National Park (OLA)
Na het ontbijt, een volledige dag safari in het National Park per 4x4. De Serengeti is Tanzania’s bekendste en tevens grootste Nationaal Park. Met zijn
uitgestrekte grasvlaktes bezaaid met acaciabomen is dit park het symbool voor het ongeschonden Afrika, met een ontzagwekkend aantal dieren. Hier
speelt zich in augustus het jaarlijks terugkerend natuurspektakel The Big Migration af.
Lunch in het kamp.
Avondmaal en overnachting in Thorn Tree Camp***/* of gelijkwaardig.
Dag 5
Serengeti National Park – Ngorongoro Krater (OLA)
Na het ontbijt vertrek naar Ngorongoro met picknick lunch.
‘s Namiddags safari in de krater van Ngorongoro, op ontdekking van dit wereldwonder per 4x4. De Ngorongoro -krater is niet voor niets één van de
topattracties in Tanzania, en werd uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. In de krater leven grote kuddes zebra’s en wildebeesten naast leeuwen,
zwarte neushoorns en heel wat vogelsoorten. Dagelijks dalen de Masaï de groene heuvels af met hun vee. Zij leven in perfecte harmonie met de dieren
in dit wereldwonder. De krater zelf is de grootste ingestorte vulkaan ter wereld met een gevarieerd landschap gevormd door weelderig regenwoud en
eindeloze vlaktes.
Avondmaal en overnachting in Country Lodge ***/* of gelijkwaardig.
Dag 6 - 8
Ngorongoro Karatu – Arusha - Zanzibar (OLA)
Na het ontbijt vertrek richting Arusha, picknick-lunch onderweg.
Vanuit Arusha vlucht naar Zanzibar.
Bij aankomst op Zanzibar transfer naar je hotel.
Verblijf van 3 nachten in Waridi Beach Resort & Spa **** , soft All Inclusive ( geen alcoholische dranken)
Dag 9
Transfer naar de luchthaven

Zanzibar (O)

Inbegrepen
- binnenlandse vluchten
- verblijf, transport en maaltijden zoals vermeld in het programma
- Activiteiten zoals vermeld in het programma
- Franstalige chauffeur/gids
Niet inbegrepen
- internationale vluchten
- Optionele activiteiten
- Eigen uitgaven en dranken
- Bijstands – en annuleringsverzekering: wij doen u graag een voorstel
- Fooien
- Internationaal paspoort & visum
Goed om te weten
O= ontbijt / L=lunch / A= avondmaal
Afreisdata: zie www.africa-by-excellence.be

Vertrek tussen

V.U. Africa by Excellence ; lic. Nr . 5203

2/01/2019 1/04/2019 1/06/2019 1/07/2019 1/09/2019
31/03/2019 31/05/2019 30/06/2019 31/08/2019 31/10/2019
Prijs p.p. dubbel
2165
2060
2086
2167
2115
Suppl. Single
389
252
268
377
301
Red. kind -12 jaar met 2 volw.
-865
-824
-834
-866
-846
Red. kind 12-17 jaar met 2 volw.
-433
-412
-417
-672
-423
Red. 3e volw.
-217
-206
-209
-217
-211
Prijzen exclusief internationale vluchten: wij zoeken voor u de beste vluchtverbindingen.
Richtprijs internationale vlucht: ca. €900
Prijzen berekend op wisselkoersen & taksen gekend op 29/5/2018

