Ga mee op deze authentieke reis (Safari) in Zuid Tanzania. Véél minder gekend bij het grote publiek.
Een bezoek aan dit deel van Tanzania is een must voor de échte safari liefhebber.
Doordat de Parken minder gekend zijn is de beleving er zoveel intenser .
We kunnen hier de dieren en natuur meer ongerepter van dichtbij ervaren.
De reis eindigt aan de Swahili Coast op een privé-eiland ver weg van het massatoerisme…
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Gedetailleerd reisprogramma
Dag 1: 08 nov 2020

Vlucht naar Tanzania - Dar Es Salaam

Bij aankomst, na het ophalen van de bagage en de nodige formaliteiten, wordt u opgewacht door onze lokale gids
voor een korte transfer naar het hotel voor overnachting.
Mediterraneo hotel

Dag 2: 09 nov 2020

Selous Nationaal Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Een vroege start voor een mooie tocht naar Selous Nationaal Park. In de namiddag maakt u daar een eerste safari bij
een ondergaande zon.
Rufiji River Camp

Dag 3: 10 nov 2020

Selous Nationaal Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Je start de dag met een safari rit bij opkomende zon. In de namiddag, na de lunch, maakt u een mooie, boeiende
bootsafari over de rivier. Diner en overnachting in het Camp
Rufiji River Camp

Dag 4: 11 nov 2020

Selous Nationaal Park

Ontbijt-Lunch-Diner

U start met een echte wandelsafari onder begeleiding van een Ranger opzoek naar de ‘ Big 5 ‘. Na de lunch bij een
ondergaande zon is er een sundowner safari voorzien.
Rufiji River Camp
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Dag 5: 12 nov 2020

Mikumi Nationaal Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Een mooie rit brengt u naar Mikumi Nationaal Park. Na de lunch, in de late namiddag maakt u een gamedrive bij een
prachtige zonsondergang. Diner en overnachting in de lodge.
Stanley’s Kopje

Dag 6: 13 nov 2020

Mikumi Nationaal Park

Ontbijt-Lunch-Diner

Een volledige dag om deze ongekende parel te ontdekken. Op het programma staat een vroege ochtend safari bij
opkomende zon en in de late namiddag een gamedrive. Ontbijt, lunch, diner en overnachting in de Lodge
Stanley’s Kopje

Dag 7: 14 nov 2020

Swahili Kust

Ontbijt-Lunch-Diner

Einde van de safari’s en tegelijk de eerste dag aan de Indische Oceaan. Een mooie rit via Dar Es Salaam en een
boottochtje brengt u bij Lazy lagoon Island Lodge. Gelegen op een prachtig eiland is dit echt genieten van wat de
Indische oceaan heeft te bieden, ver weg van het massatoerisme.
Lazy Lagoon Island Lodge

Dag 8-9: 15-16 nov 2020

Swahili Kust

Ontbijt-Lunch-Diner

2 volle dagen puur genieten en ontspanning op Lazy Lagoon Island
Mogelijke activiteiten zijn zwemmen, snorkelen, kajakken en wandeltochten (optioneel, niet inbegrepen)
Lazy Lagoon Island Lodge
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Dag 10 : 17 nov 2020

Terug naar Europa

Ontbijt-Lunch

Na de lunch check out en transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Europa

Dag 11: 18 nov 2020

Aankomst Europa

In de voormiddag is de aankomst voorzien in Europa. Einde van deze Authentieke ontdekking van Zuid-Tanzania

 We hopen u spoedig terug te mogen begroeten op één van onze Rondreizen 

Prijs per persoon in dubbel

€ 4.999 pp
Single Supplement

€ 580 pp

Inbegrepen
•

Vervoer in een luxe 4x4 Safari voertuig met pop-up roof

•

Maaltijden in vol pension vanaf de 2de dag , zoals beschreven

•

water tijdens de Safaris

•

Toegangsgelden en fees tot de Parken en voor alle vermelde inbegrepen activiteiten

•

Internationale vluchten

•

Erkende Professionele Engelstalige Gids

•

Nederlandstalige begeleiding tijdens de gehele reis

Niet inbegrepen
•

Wasserijservice en fooien

•

Alle drankjes en persoonlijke uitgaven

•

Visum (via Woni Safaris 75€ pp)

•

Optionele en niet vermelde activiteiten

•

Annulerings en/ of bijstandsverzekering (ten zeerste aangeraden)
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