TANZANIA

Tanzania, Safari tot de oever van de Mara
REF: 591

Engelstalige privégids/-chauffeur | |

REISBESCHRIJVING
Arusha - Manyara NP - Karatu - Olduvai Ngorongorokrater - Grumeti Reserve - Noord-Serengeti Arusha

INTRODUCTIE
Een heel compleet safariprogramma met bezoek aan de
belangrijkste parken van Noord-Tanzania en met verblijf in
Noord-Serengeti nabij de Mararivier. De kans is groot dat
je hier tussen juli en oktober de Grote Trek met miljoenen
gnoes kan observeren en met wat geluk zie je de
spectaculaire oversteek van de Mararivier. Je logeert in
kleinschalige en karaktervolle accommodaties, ver weg
van het massatoerisme. Na de safari vlieg je over prachtige landschappen terug naar Arusha.

REISBESCHRIJVING
DAG 1 - Brussel – Addis Abeba - Kilimanjaro
Vertrek uit Brussel met ET in economy class via Addis Abeba naar Kilimanjaro.

DAG 2 - Kilimanjaro - Arusha
Aankomst in de luchthaven van Kilimanjaro, waar je wordt opgewacht door een vertegenwoordiger van onze lokale agent. Transfer
naar Arumeru River Lodge. Check-in en vrije tijd om wat uit te rusten van de lange reis of te genieten van het zwembad. Vrij
avondmaal.

DAG 3 - Arusha – Manyara NP – Karatu
Ontbijt. Vertrek met je Engelstalige privégids/-chauffeur naar het Lake Manyara National Park in het hart van de Great Rift Valley.
Hoewel dit park een beperkte oppervlakte heeft (318 km2), biedt het een grote diversiteit aan ecosystemen. Op de oevers van het
alkalische meer kan je duizenden flamingo's en moerasvogels observeren (afhankelijk van het seizoen). De acaciabomen dienen
als schuilplaats voor de Manyara-leeuwen. Je kruist ongetwijfeld het pad van antilopen, bavianen en buffels. Er is ook veel kans
dat je nijlpaarden ziet. Tijdens de safari geniet je van een picknicklunch in het park. Op het einde van de dag kom je na een korte
rit in de Bashay Rift Lodge aan. Check-in en avondmaal.

DAG 4 - Karatu – Ngorongorokrater - Olduvai
Na een rit van ongeveer 30 minuten kom je aan de ingang van het Ngorongoro Conservation Area. Dit gebied heeft een totale

oppervlakte van ruim 8000 km² en is geen nationaal park maar een beschermde concessie. De Masaï mogen er in alle vrijheid hun
vee hoeden, in harmonie met de natuur en de dieren. Je daalt met de 4x4 langzaam af in de krater. Geen paniek, de laatste
uitbarsting dateert van 2 miljoen jaar geleden waarna de dieren zich na verloop van tijd in dit Aards Paradijs kwamen vestigen.
Hier hebben ze echt alles om te overleven: bos, savanne, moeras, water en vegetatie die het hele jaar door groen blijft. Ook de
Grote Vijf kan je hier zien: de buffel, olifant, leeuw, neushoorn en het luipaard. Door de grote concentratie aan wilde dieren in dit
natuurlijk fort weet je niet waar eerst gekeken. In de late namiddag aankomst in Olduvai Camp. Na de check-in wandel je onder
begeleiding van enkele Masai naar een plek waar je kan genieten van een prachtige zonsondergang over dit adembenemend
mooie landschap. Avondmaal in Olduvai Camp.

DAG 5 - Olduvai - Serengeti NP - Grumeti Reserve
Vertrek naar het Serengeti National Park. Je doorkruist het Ngorongoro Conservation Area, een beschermd gebied waar Masai en
dieren in harmonie samen leven. De verplaatsingen zijn dus ook safari en er is een heel grote kans dat wilde dieren en roofvogels
jullie pad kruisen. In dit gebied vind je nog resten van vulkanisch as, afkomstig van uitbarstingen van de Ngorongorokrater,
miljoenen jaren geleden. Het vulkanisch as zorgt voor een vruchtbare bodem en garandeert een uitstekende kwaliteit van het gras.
Je rijdt het Serengeti National Park binnen. Dit park dankt zijn naam aan het Masaaiwoord ‘serenget’ - uitgestrekte vlakte. Zodra je
in het park bent, weet je precies wat daarmee bedoeld wordt. Het bestaat voornamelijk uit savannes, een ideaal kader voor het
observeren van de rijke Afrikaanse fauna. Het noorden van het park is heuvelachtig en bestaat uit open woud. In het zuiden vind je
vele granieten rotsformaties, de ‘kopjes’. Voor sommige diersoorten zijn die rotsen perfecte schuilplaatsen. Je zet de safari verder
tot je in de late namiddag aankomt in het aangrenzende Grumeti Reserve. Check-in en avondmaal. Mogelijk op een nachtsafari te
doen na het avondmaal (optioneel).

DAG 6 - Grumeti - Serengeti National Park Noord
Vertrek met jullie privéchauffeur/-gids door Grumeti naar het noorden van de Serengeti. De rit is eigenlijk een safari door een
landschap dat blijft verrassen. Picknicklunch onderweg. Aankomst in Mara River Post, check-in en vrije tijd tot het avondmaal.
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de grote concentratie aan wilde dieren in dit natuurlijk fort weet je niet waar eerst gekeken. In de late namiddag aankomst in
Olduvai Camp. Na de check-in wandel je onder begeleiding van enkele Masai naar een plek waar je kan genieten van een
prachtige zonsondergang over dit adembenemend mooie landschap. Avondmaal in Olduvai Camp.

Overnachting in Olduvai Camp

Dag 5

Olduvai– Serengeti NP – Grumeti Reserve

(B, L, D)

Vertrek naar het Serengeti National Park. Je doorkruist het Ngorongoro Conservation Area, een beschermd gebied waar Masai en
dieren in harmonie samen leven. De verplaatsingen zijn dus ook safari en er is een heel grote kans dat wilde dieren en roofvogels
jullie pad kruisen. In dit gebied vind je nog resten van vulkanisch as, afkomstig van uitbarstingen van de Ngorongorokrater,
miljoenen jaren geleden. Het vulkanisch as zorgt voor een vruchtbare bodem en garandeert een uitstekende kwaliteit van het gras.
Je rijdt het Serengeti National Park binnen. Dit park dankt zijn naam aan het Masaaiwoord ‘serenget’ - uitgestrekte vlakte. Zodra je
in het park bent, weet je precies wat daarmee bedoeld wordt. Het bestaat voornamelijk uit savannes, een ideaal kader voor het
observeren van de rijke Afrikaanse fauna. Het noorden van het park is heuvelachtig en bestaat uit open woud. In het zuiden vind je
vele granieten rotsformaties, de ‘kopjes’. Voor sommige diersoorten zijn die rotsen perfecte schuilplaatsen. Je zet de safari verder
tot je in de late namiddag aankomt in het aangrenzende Grumeti Reserve. Check-in en avondmaal. Mogelijk op een nachtsafari te
doen na het avondmaal (optioneel).

Overnachting in Grumeti Hills
Dag 6

Grumeti – Serengeti Noord

(B, L, D)

Vertrek met jullie privéchauffeur/-gids door Grumeti naar het noorden van de Serengeti. De rit is eigenlijk een safari door een
landschap dat blijft verrassen. Picknicklunch onderweg. Aankomst in Mara River Post, check-in en vrije tijd tot het avondmaal.

Mara River Post is gelegen in de Mara-sector in het noorden van het Serengeti National Park. De lodge is gelegen op een heuvel
aan de Mararivier in het rustige deel van de Serengeti Mara. De lodge is het hele jaar geopend maar is van juli tot eind oktober
heel populair want dan komt de grote trek van de gnoes in de buurt en proberen ze de rivier over te steken. Buiten deze periode
blijft het een prachtige plek met veel wilde dieren die er resideren.

DAG 7 - Serengeti Noord
Safari van een volledige dag. Je verblijft in een moeilijk(er) bereikbaar stuk van de Serengeti waardoor er veel minder bezoekers
zijn dan in Centraal-Serengeti. Hier vindt je granieten rotsformaties, de ‘kopjes’. Voor sommige diersoorten zoals luipaarden en
leeuwen zijn deze rotsen perfecte schuilplaatsen. Je ziet ook meer bomen dan in de typische “savanne” van het zuiden van de
Serengeti. En met wat geluk worden jullie verwend door één van de grootste natuurfenomenen ter wereld, de migratie van de
gnoes. Met in hun voetspoor zebra’s en roofdieren. Picknicklunch of lunch in de lodge. Je zet de safari verder tot in de late
namiddag, terug naar Mara River Post Camp en avondmaal.

Safari van een volledige dag. Je verblijft in een moeilijk(er) bereikbaar stuk van de Serengeti waardoor er veel minder bezoekers
zijn dan in Centraal-Serengeti. Hier vindt je granieten rotsformaties, de ‘kopjes’. Voor sommige diersoorten zoals luipaarden en
leeuwen zijn deze rotsen perfecte schuilplaatsen. Je ziet ook meer bomen dan in de typische “savanne” van het zuiden van de
Serengeti. En met wat geluk worden jullie verwend door één van de grootste natuurfenomenen ter wereld, de migratie van de
gnoes. Met in hun voetspoor zebra’s en roofdieren. Picknicklunch of lunch in de lodge. Je zet de safari verder tot in de late
namiddag, terug naar Mara River Post Camp en avondmaal.

DAG 8 - Serengeti NP Noord - Arusha VERTREK
Ontbijt en vertrek naar de airstrip van Kogatende. Vertrek per klein toestel naar Arusha, lunch. Verder naar de luchthaven van
Kilimanjaro, waar je incheckt voor de terugvlucht.naar Addis Abeba en verder naar Brussel.

DAG 9 - Aankomst Brussel
Aankomst Brussel

PRIJZEN, HOTELS & LODGES :
Basis 2 reizigers
Vanaf : 4190€
ONS HOTELS
Arusha

Arumeru River Lodge

Karatu

Bashay Rift Lodge

Olduvai

Olduvai Camp

Grumeti Reserve

Grumeti Hills

Seregenti NP North

Mara River Post Camp

DATUM

PRIJS

SINGLE

08-01 tot 31-01-20

4190 €

€

01-02 tot 29-02-20

4860 €

€

01-03 tot 31-03-20

4190 €

€

01-06 tot 24-06-20

4190 €

€

25-06 tot 31-08-20

4860 €

€

01-09 tot 31-10-20

4520 €

€

01-11 tot 15-12-20

4190 €

€

Basis 4 reizigers
Vanaf : 3540€
ONS HOTELS
Arusha

Arumeru River Lodge

Karatu

Bashay Rift Lodge

Olduvai

Olduvai Camp

Grumeti Reserve

Grumeti Hills

Seregenti NP North

Mara River Post Camp

DATUM

PRIJS

SINGLE

08-01 tot 31-01-20

3540 €

€

01-02 tot 29-02-20

4140 €

€

01-03 tot 31-03-20

3540 €

€

01-06 tot 24-06-20

3540 €

€

25-06 tot 31-08-20

4140 €

€

01-09 tot 31-10-20

3820 €

€

01-11 tot 15-12-20

3540 €

€

INBEGREPEN
Internationale vluchten met Ethiopian in economy klasse T of
U
Luchthaventaksen inbegrepen op het ticket
Onthaal en transfer bij aankomst
Diensten van een Engelstalige privégids/-chauffeur vanaf
dag 3 tot het vertrek op dag 8
Verplaatsingen met een privé 4x4 (type Land Cruiser met
dak dat geopend wordt tijdens de safari’s)

NIET INBEGREPEN
Dranken
Fooien (ca. usd 20 per voertuig/per dag voor gids, en ca.
usd 5 per persoon per dag voor bagagedragers,
kamermeisjes, kelners)
Annulerings- of bijstandsverzekering (verplicht)
Alle niet-vermelde diensten
Visum

vlucht Kogatende - Arusha met klein toestel
Alle vermelde overnachtingen in een dubbele kamer (op
basis van vol pension tijdens de safari)
Let wel: de lunch is meestal een picknick lunch!
Alle vermelde activiteiten, bezoeken, toegangsgelden
Alle maaltijden zoals vermeld in het programma (B, L, D)

DE TROEVEN VAN DE REIS :
Verblijf en safari in Ngorongoro Conservation Area waar de Masai en de wilde dieren in harmonie samenleven
Bijzondere ervaring: een avondwandeling met Masai-krijgers
Kleinschalige charme-accommodaties ver weg van het massatoerisme
Sensations verkiest accommodaties aan te bieden in het lager gelegen Karatu en niet op de rand van de Ngorongorokrater. Het
klimaat is veel aangenamer in Karatu, de lodges zijn kleinschaliger en beschikken over een zwembad
Verblijf in Mara River Post op een schitterende locatie
Uitstekende kennis bij Sensations Traveldesigners van de bestemming
Ideale reisperiode: juni tot november

