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Aanbiedingsreis Laagseizoen  

Individuele Safari Noord Tanzania & Zanzibar 
Arusha - Tarangire National Park - Lake Manyara National Park - Serengeti National Park - Central Serengeti - 

Ngorongoro Crater - Karatu - West Kilimanjaro - Zanzibar - Stone Town - Jambiani 

18 Dagen / 17 Nachten 

2 Personen 

 

 

  



P a g i n a  | 2 
 

 

Introductie 
In een vierwiel aangedreven privé safari wagen met gids bezoeken jullie de hoogtepunten van de wildparken in 

Tanzania. De overnachtingen zijn in lodges en tentenkampen. 

Jullie bezoeken het olifanten rijke Tarangire met haar prachtige baobabbomen, Lake Manyara met haar flamlngo's 

en nijlpaardenpoel, jullie gaan op zoek naar de leeuwen en de andere leden van de big 5 in de Serengeti en naar 

de neushoorn in de Ngorongoro Crater. 

Een tentenkamp heeft overigens weinig te maken met kamperen. Je slaapt in een tent onder canvas maar in de tent 

staan gewone bedden, er is een zit toilet en een echte douche. Er is grote kans dat je ’s nachts de hyena’s hoort 

huilen of andere dierengeluiden zult horen. Het is absoluut veilig in de tent. Als het donker is, na het diner, word je 

door een watchman naar de tent begeleid. In elke tent ligt een fluitje om de watchman te kunnen roepen. Slapen 

onder canvas in de wildparken is een unieke belevenis en roept het echte ‘Out of Africa’ gevoel op!          
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Prijsinformatie 
Reisduur: 18 dagen/17 nachten 

Reisperiode: november 2021 t/m maart 2022 (m.u.v. kerstvakantie) 

Reissom: €3035,- per persoon (op basis van 2 volwassenen) 

Inclusief: Alle overnachtingen als aangegeven met volpension (uitgezonderd Zanzibar). Engelstalige privé 

chauffeur/gids, binnenlandse vlucht naar Zanzibar (€157,70 p.p.), alle privé transfers en game drives. 

Exclusief: Internationale vluchten, entreegelden parken (€625,02 p.p.), visum en vaccinaties, persoonlijke 

reisverzekering, optionele excursies, calamiteitenfonds (€2,50 per boeking), bijdrage SGR (€5 p.p.) en 

reserveringskosten (€25 p.p., max. €75 per boeking). 

Accommodaties: Overnachtingen in een tweepersoonskamer in hotels, lodges en tended camps.  
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Dag 1:  Lodge, Arusha   
 

Arusha 

Arusha staat bekend als de safarihoofdstad van Tanzania. De stad ligt op ongeveer een uur rijden vanaf Kilimanjaro 

airport. 

Arusha ligt aan de voet van de berg Mount Meru met daarachter de machtige Kilimanjaro, de hoogste berg van 

Afrika. 

Arusha wordt ook wel ‘het hart van Afrika’ genoemd omdat de stad precies halverwege Kaapstad en Caïro ligt. De 

klokkentoren (Clock Tower) in het centrum zou volgens de locals exact halverwege deze twee steden staan maar dat 

is niet waar: het echte ‘halfweg punt’ ligt 25 kilometer buiten de stad. Onder de lokale bevolking wordt de stad ook 

wel "A" Town genoemd. 

Arusha is de uitvalsbasis tot alle noordelijke Nationale Parken van Tanzania en is daarom het startpunt van menig 

safari 

De stad ligt op zo’n 1.400 meter hoogte, het klimaat is aangenaam en de omgeving is overwegend groen. 

Arusha is een fijne plek om te acclimatiseren en te ontspannen voordat de safari begint.  

De stad is gezellig, druk en levendig.  De vriendelijke bevolking van Arusha wordt doorgaans als gastvrij gekenmerkt. 

De stad kent geen toeristische hoogtepunten die je niet mag missen. Het is zeker leuk om een wandeling door de 

stad of in de omgeving van het hotel te maken. Het straatbeeld is zeer kleurrijk en er valt genoeg te zien. Overdag is 

het veilig op straat. 

Een aantal toeristische trekpleisters in de stad zijn: 

• Cultural Heritage Center, een hele grote gratis kunstgalerij in de stad 

• De lokale groenten- en fruitmarkt langs de hoofdstraat Sokoine Road 

• De Maasai Markt voor souvenirs van houten beelden tot sieraden. Let op: erg toeristisch, afdingen is een 

must. 

• National History Museam is interessant met als hoogtepunt een complete vleugel gewijd aan de evolutie van 

de mens. 

• Shanga (www.shanga.org) biedt een werkplek voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijk 

beperking. Prachtige producten worden gemaakt van recycle materialen zoals glas en aluminium.  Ook zijn zij 

de eerste glasblazers in Tanzania. Na een gratis rondleiding door de workshop kunnen jullie een bezoek 

brengen aan hun winkel. 

 

Dagroute 

Jullie vliegen naar de luchthaven van Kilimanjaro of Arusha airport, waar jullie hartelijk worden verwelkomd door 

onze lokale vertegenwoordiger.  

Welkom in Afrika! Welkom in Tanzania! 

Zodra jullie de luchthaven uitlopen zien jullie onze chauffeur staan met een naambordje.  

Vanaf Kilimanjaro airport is het ongeveer 1 uur rijden naar Arusha naar de accommodatie.  
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Overnachting:  

Deze Lodge ligt op de lagere hellingen van de majestueuze berg Mount Meru en is populair bij bergbeklimmers en 

safari reizigers in het noorden van Tanzania. 

De lodge heeft 48 kamers en is gelegen aan de rand van Arusha stad.  

De lodge heeft een mooie tuin en een heerlijk zwembad met ligbedden. Het restaurant staat goed bekend en 

serveert lokale en internationale gerechten. 

Vanaf de lodge kan je prima zelf de stad Arusha inlopen of een wandelingetje in de omgeving maken.  

    

 
 

Basis 

Halfpension: Logies, ontbijt en diner 

 

Inclusief 

Maaltijden: geen  
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Dag 2:  Lodge, Arusha   
 

Dagroute 

Vandaag worden jullie door een vertegenwoordiger van ons bedrijf bij de lodge opgezocht om de reis met jullie door 

te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.  

Bij de lodge is het heerlijk relaxen. De lodge heeft een mooie tuin en een heerlijk zwembad met ligbedden. De 

keuken is er zalig. Rondom de lodge begeef je je midden in het lokale leven van Tanzania, overdag is het veilig op 

straat, leuk om zelf een wandelingetje te maken.  

Vanuit de lodge worden genoeg betaalbare activiteiten georganiseerd als een city tour of een kookworkshop. Jullie 

kunnen ook makkelijk zelf de stad ingaan. Het is zeker de moeite waar om een bezoekje te brengen aan Cultural 

Heritage, Shanga en/of de Maasai markt. Maar vooral geldt: alles mag en niks moet.  

 

Basis 

Halfpension: Logies, ontbijt en diner 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt en diner 
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Dag 3:  Lake Burunge, Tarangire National Park   
 

Tarangire National Park 

Tarangire National Park is gelegen in het noorden van Tanzania. Het park ligt op ongeveer 2 uur rijden vanaf Arusha. 

Het is een lang smal park van zo’n 1.350 m². 

Tarangire heeft een zeer afwisselend, prachtig ruig en heuvelachtig terrein.  De naam van dit park is afgeleid van de 

Tarangire rivier welke door dit park stroomt. In droge tijden is deze rivier de levensader voor de wilde dieren in dit 

gebied. 

Het park staat vooral bekend om de grote olifantenkuddes en zijn vele baobab bomen. De vele olifanten maken 

graag gebruik van de verfrissing die de Tarangire rivier biedt. De olifanten houden van het park vanwege de rivier en 

de baobab bomen. Zij hebben een eigen techniek om water uit de baobab bomen te halen. 

Naast de grote aantallen olifanten (meer dan 6.000!) komen er in dit bijzondere fraaie park ook duizenden buffels, 

gnoes, impala’s, kudu’s, zebra’s, struisvogels, leeuwen, luipaarden en cheetah’s voor. 

Tarangire is ook de enige plaats in Tanzania waar regelmatig droge antilopen zoals oryx en gerenuk worden gezien. 

Door de aanwezigheid van meer dan 450 verschillende vogelsoorten is Tarangire tevens een paradijs voor echte 

vogelliefhebbers 

In het Zuidelijk deel van het park is het Silale moeras. Dit moeras is een van de hoogtepunten van het ecosysteem. 

Het moeras fungeert tijdens het groene seizoen als een gigantische spons en geeft tijdens het droge seizoen 

langzaam water af. Grote hoeveelheden wild komen op de watervoorziening af, dit trekt daarnaast veel katachtigen 

als leeuwen, cheetah’s en luipaarden aan. In het moeras is naast het grote wild ook de rotspython vaak te zien. 

Kortom een prachtige natuur in een nationaal park dat het gehele jaar door te bezoeken is. 

 

Dagroute 

De safari gaat beginnen! Jullie privé chauffeur met privé safari wagen haalt jullie om 08h00 uur op. Hij staat voor 

jullie klaar voor de komende dagen. De chauffeur is goed opgeleid en heeft veel kennis van en passie voor het land, 

de dieren en de natuur. Hij zal aangeven wat de komende week van dag tot dag gaat gebeuren, maar natuurlijk is hij 

in dienst van jullie, schroom vooral niet jullie wensen aan hem aan te geven. 

De safari wagen heeft 8 raam zitplaatsen, inclusief de chauffeur. Als jullie in de parken zijn, gaat het dak omhoog 

zodat je de dieren goed kan zien. In de wagen is het mogelijk om telefoons/ camera’s op te laden. Een koelkastje is 

aanwezig om de drankjes koel te houden.  

Wij zorgen voor genoeg drinkwater in de wagen, wij vragen jullie om zelf een waterfles mee te nemen om het 

gebruik van plastic zoveel mogelijk te beperken.  

Het is ongeveer 2 uur rijden naar Tarangire National Park. Laat het landschap aan je voorbij gaan en bewonder het 

leven van de Maasai bevolking die daar woont en hun kuddes laten grazen. 

Tarangire National Park is een niet zo bekend park, geheel onterecht! Met de 550 verschillende vogelsoorten is het 

ideaal voor vogelliefhebbers, sterker nog, nergens anders in Oost Afrika zul je zoveel verschillende vogelsoorten in 

een gebied vinden. Het landschap van Tarangire is divers, van de met Baobabs bezaaide vlaktes tot de altijd groene 

moeras gebieden. De levensader van het park is de Tarangire Rivier, zelfs in het droge seizoen levert deze nog de 
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mogelijkheid voor de dieren om te drinken omdat olifanten gaten graven in de rivierbedding op zoek naar 

ondergrondse stromen. Hiervan profiteren ook de andere dieren! 

Behalve de grote kuddes olifanten staat het park ook bekend om zijn grote kuddes buffels, als die met zijn allen in 

beweging komen voel je de grond letterlijk trillen! Ook veel andere grazers zoals impalas, gazelles, zebras en gnoes 

kom je tegen in het park. De kleine vrolijk gekleurde love birds staan in schril contrast  met de grote zwarte southern 

ground hornbills, de kleine klipdassen staan in contrast met de grote olifanten, maar wisten jullie dat die toch 

eigenlijk wel verre familie van elkaar zijn? 

In Tarangire National Park hebben jullie een picknick lunch met de chauffeur meegenomen lunch pakketten. Kijk uit 

dat de aapjes je lunch niet stelen! 

Aan het einde van de middag rijden jullie naar het Tented Camp voor het diner en overnachting. Het camp ligt op 

15 minuten rijden buiten het park. Vanuit de centrale lounge hebben jullie mooi uitzicht over Lake Burunge. Spoel de 

stof van je af in het fijne zwembad, of wandel onder begeleiding van een Maasai naar het meer. Je kan de lokale 

vissers hun vangst zien binnenhalen en hebt kans wat klein wild onderweg tegen te komen. 

Overnachting: Tented Camp   

Deze Tented Camp ligt op ongeveer 15 minuten rijden vanaf de ingang van Tarangire National Park. 

Het kamp bestaat uit luxe permanente tenten met een prachtig uitzicht over het Burunge meer en Tarangire 

National Park. 

Omdat het kamp strategisch is gelegen in de natuurlijke corridor tussen Manyara en Tarangire, komen hier 

regelmatig wilde dieren voorbij. 

De dertig zeer ruime tenten zijn op houten platforms gebouwd. 

De dining en de lounge liggen prachtig, met rondom een houten veranda; de ideale locatie voor een drankje bij 

zonsondergang met uitzicht over het meer. 

Alle tenten zijn zeer comfortabel ingericht met een groot bed, privé veranda en een badkamer met douche en toilet. 

De familie kamer heeft twee kamers in één bungalow met beide ensuite faciliteiten en een veranda. 

Alle kamers hebben klamboes en ventilatoren.  

De lodge werkt op zonne energie. Wifi is aanwezig. 

Een zwembad is aanwezig. 

Bij dit Tented Camp kennen ze de volgende kamertypes: 

• Standard Room, king (2p) 

• Standard Room, twin (2p) 

• Standard Room, triple (3p) 

• Family tent (2-6p) 
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Activiteiten 

 

Tarangire National Park 

Tarangire National Park is gelegen in het noorden van Tanzania. Het park ligt op ongeveer 2 uur rijden vanaf Arusha. 

Het is een lang smal park van zo’n 1.350 m². 

Tarangire heeft een zeer afwisselend, prachtig ruig en heuvelachtig terrein.  De naam van dit park is afgeleid van de 

Tarangire rivier welke door dit park stroomt. In droge tijden is deze rivier de levensader voor de wilde dieren in dit 

gebied. 

Het park staat vooral bekend om de grote olifantenkuddes en zijn vele baobab bomen. De vele olifanten maken 

graag gebruik van de verfrissing die de Tarangire rivier biedt. De olifanten houden van het park vanwege de rivier en 

de baobab bomen. Zij hebben een eigen techniek om water uit de baobab bomen te halen. 

Naast de grote aantallen olifanten (meer dan 6.000!) komen er in dit bijzondere fraaie park ook duizenden buffels, 

gnoes, impala’s, kudu’s, zebra’s, struisvogels, leeuwen, luipaarden en cheetah’s voor. 

Tarangire is ook de enige plaats in Tanzania waar regelmatig droge antilopen zoals oryx en gerenuk worden gezien. 

Door de aanwezigheid van meer dan 450 verschillende vogelsoorten is Tarangire tevens een paradijs voor echte 

vogelliefhebbers 

In het Zuidelijk deel van het park is het Silale moeras. Dit moeras is een van de hoogtepunten van het ecosysteem. 

Het moeras fungeert tijdens het groene seizoen als een gigantische spons en geeft tijdens het droge seizoen 

langzaam water af. Grote hoeveelheden wild komen op de watervoorziening af, dit trekt daarnaast veel katachtigen 

als leeuwen, cheetah’s en luipaarden aan. In het moeras is naast het grote wild ook de rotspython vaak te zien. 

Kortom een prachtige natuur in een nationaal park dat het gehele jaar door te bezoeken is. 

 

Basis 

Volpension: Logies, ontbijt, lunch en diner 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt, pick nick lunch en diner 

 

  

Game drive 

Tarangire National Park 
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Dag 4:  Ngorongoro, Lake Manyara National Park   
 

Lake Manyara National Park 

Lake Manyara is een ondiep zoutmeer gelegen aan de spectaculaire Great Rift Valley, de spectaculaire ‘Grote Slenk’ 

die van Syrië tot Mozambique loopt. 

Het park ligt op ongeveer 2 uur rijden vanaf Arusha, op de route van Arusha naar de Ngorongoro krater en het 

Serengeti Nationaal Park. Lake Manyara Nationaal Park is het hele jaar goed te bezoeken. Het park is 330 km² groot. 

De vegetatie van Lake Manyara National Park is divers, verschillend van savanne vlakten tot de meer begroeide 

gebieden. Het grootste deel van het park wordt gevormd door het meer, dat regelmatig roze gekleurd is door de 

duizenden flamingo’s die worden aangetrokken door de algen in het meer. Flamingo’s zijn van nature wit. Hun 

voedsel (de algen en kleine kreeftjes) zorgt voor de roze kleur. De algen bevatten de stof carotenoïde. Hoe rozer, 

hoe gezonder de flamingo. 

Bij de ingang van het park word je uitbundig begroet door de vele bavianen. Dieper in het park is het woud minder 

bebost en gaat het over in een steppeachtig gebied rond het meer. Dit is de ontmoetingsplek voor veel wildsoorten: 

olifanten, waterbokken, nijlpaarden, gnoes, impala's en natuurlijk ook roofdieren zoals leeuwen en hyena's. Rond 

het meer leven doorgaans duizenden flamingo's, pelikanen, ibissen, reigers en majestueuze visarenden. Bij de Hippo 

Pool is het gedrag van een groot aantal nijlpaarden van dichtbij te bestuderen. Het soppen, plonsen en gapen van de 

enorme beesten is een vermakelijk schouwspel. 

Maar kijk ook omhoog: de zogenaamde boomklimmende leeuwen in Lake Manyara National Park hebben de 

merkwaardige gewoonte af en toe een dutje te doen in een acaciaboom. Waarom de leeuwen in Lake Manyara 

regelmatig in de bomen te zien zijn daarover zijn de meningen verdeeld. Eén van de verhalen luidt dat er in de jaren 

60 een smerige bijtvlieg de leeuwenpopulatie aan het uitroeien was, waardoor de leeuwen hun toevlucht namen tot 

de bomen. 

 

Dagroute 

In de ochtend rijden jullie  via een prachtige route naar Lake Manyara Nationaal Park. 

De charme van Lake Manyara Nationaal Park is dat hoewel het klein van formaat is, het toch een grote diversiteit 

aan landschap en wild biedt! Het park  is beroemd om zijn boom klimmende leeuwen, de grote (migrerende) 

flamingo populatie en de verscheidenheid aan apen (Sykes apen, franje apen, vervet apen en bavianen zijn te vinden 

in het park). 

Buffels rollen zich in de modder van het alkaline meer, een prima behandeling tegen teken en andere insecten, 

terwijl giraffen statig las de oever van het meer lopen. Olifanten lopen schijnbaar moeiteloos de steile helling van de 

Rift Valley Escarpment op en pelikanen landen in Lake Manyara. Wederom een plaatje om niet te vergeten. 

’s Middags komen jullie aan bij de lodge in Karatu.  Als jullie het leuk vinden organiseert de lodge een ‘Walk around 

the farm’, dit duurt ongeveer een uur en wordt aan het eind van de middag gedaan. Een gids neemt je mee over de 

farm, laat je de groente tuin en de dieren zien. Zo krijg je een beeld hoe de farm gerund wordt. Maar natuurlijk is er 

ook het heerlijke zwembad om lekker te relaxen. 
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Overnachting: Ngorongoro  

Deze Lodge ligt onder de majestueuze vulkaan Oldeani en biedt gemakkelijke toegang tot zowel de ongerepte 

wildernis van de Ngorongoro Conservation Area, als het eenvoudige plezier van een wandeltocht door 500 hectare 

landbouwgrond. 

De Lodge werd ingehuldigd op 20 februari 2003, en biedt 52 kamer huisjes, 49 standaard kamers en 3 suite kamers, 

allemaal met voldoende ruimte binnen, gebouwd op de stijl van een oude koloniale boerderij en rustiek ingericht 

met lokale materialen en vol met details van goede smaak, met als doel het aanbieden van onze klanten een 

denkbeeldige reis naar het leven van de vervlogen dagen. 

Er is een grote moestuin aanwezig. De groenten en fruit tijdens de maaltijden komen uit eigen tuin.  

Op zowel de kamers als in het restaurant is onbeperkt mineraalwater beschikbaar. 

   

 
 

Activiteiten 

 

Lake Manyara National Park 

Lake Manyara is een ondiep zoutmeer gelegen aan de spectaculaire Great Rift Valley, de spectaculaire ‘Grote Slenk’ 

die van Syrië tot Mozambique loopt. 

Het park ligt op ongeveer 2 uur rijden vanaf Arusha, op de route van Arusha naar de Ngorongoro krater en het 

Serengeti Nationaal Park. Lake Manyara Nationaal Park is het hele jaar goed te bezoeken. Het park is 330 km² groot. 

De vegetatie van Lake Manyara National Park is divers, verschillend van savanne vlakten tot de meer begroeide 

gebieden. Het grootste deel van het park wordt gevormd door het meer, dat regelmatig roze gekleurd is door de 

duizenden flamingo’s die worden aangetrokken door de algen in het meer. Flamingo’s zijn van nature wit. Hun 

voedsel (de algen en kleine kreeftjes) zorgt voor de roze kleur. De algen bevatten de stof carotenoïde. Hoe rozer, 

hoe gezonder de flamingo. 

Bij de ingang van het park word je uitbundig begroet door de vele bavianen. Dieper in het park is het woud minder 

bebost en gaat het over in een steppeachtig gebied rond het meer. Dit is de ontmoetingsplek voor veel wildsoorten: 

olifanten, waterbokken, nijlpaarden, gnoes, impala's en natuurlijk ook roofdieren zoals leeuwen en hyena's. Rond 

het meer leven doorgaans duizenden flamingo's, pelikanen, ibissen, reigers en majestueuze visarenden. Bij de Hippo 

Pool is het gedrag van een groot aantal nijlpaarden van dichtbij te bestuderen. Het soppen, plonsen en gapen van de 

enorme beesten is een vermakelijk schouwspel. 

Game drive 

Lake Manyara National Park 
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Maar kijk ook omhoog: de zogenaamde boomklimmende leeuwen in Lake Manyara National Park hebben de 

merkwaardige gewoonte af en toe een dutje te doen in een acaciaboom. Waarom de leeuwen in Lake Manyara 

regelmatig in de bomen te zien zijn daarover zijn de meningen verdeeld. Eén van de verhalen luidt dat er in de jaren 

60 een smerige bijtvlieg de leeuwenpopulatie aan het uitroeien was, waardoor de leeuwen hun toevlucht namen tot 

de bomen. 

 

Basis 

Volpension: Logies, ontbijt, lunch en diner 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt, pick nick lunch en diner 
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Dag 5:  Mobile Camp, Serengeti National Park   
 

Serengeti National Park 

Serengeti National Park is verreweg het bekendste nationale park ter wereld. 

De meest indrukwekkende natuurfilms zijn hier opgenomen. De naam Serengeti komt van het Maasai woord 

Siringiti, dat “uitgestrekte vlaktes” betekent. Met een oppervlakte van ruim 14.000 m² is het park het op één na 

grootste nationale park van Tanzania. 

Door het zeer diverse ecosysteem van Serengeti National Park kun je een grote verscheidenheid aan 

indrukwekkende landschappen vinden van de zuidelijke savannes, bezaaid met acacia’s, de bossen in het westen tot 

het heuvelachtige Mara riviergebied in het noorden. 

Ook leven er vele roofdieren waaronder de grootste populatie leeuwen in Afrika. Uiteraard zijn er ook vele 

herbivoren te vinden zoals olifanten, giraffen, buffels, nijlpaarden, neushoorns, waterbokken, zwijnen en 

verschillende soorten antilopen en primaten. Naast de bekendste diersoorten zijn er natuurlijk nog vele andere 

minder bekende diersoorten die minstens zo interessant zijn! In totaal leven er meer dan 3,5 miljoen dieren in het 

Serengeti National Park! 

Ieder jaar vind in de Serengeti het bijzondere fenomeen van de grote trek plaats, ofwel “the great migration”. Dit is 

tevens één van de zeven Afrikaanse wonderen. Een indrukwekkend spektakel waarbij ruim tweeënhalf miljoen 

dieren afstanden afleggen van meer dan duizend kilometer! Sommige kuddes dieren zijn meer dan veertig kilometer 

lang. Een gigantische stoet bestaande uit gnoes, gazelles, zebra’s en vele andere dieren die, vanwege de droogte, 

rondtrekken op zoek naar vers gras en water. 

Dankzij de prachtige en unieke natuur in dit gebied is het park uitgeroepen tot onderdeel van de UNESCO World 

Heritage List. Dit betekent dat het park beschermd wordt, zodat natuur en de dieren hier in alle rust kunnen 

voortleven. 

 

Central Serengeti 

Het centrale gedeelte van Serengeti National Park omvat de wereldberoemde Seronera Vallei, die bekend staat om 

zijn uitstekende mogelijkheden om wilde dieren te zien.  

Dit schilderachtige landschap wordt gekenmerkt door eindeloze stukken met savanne bedekte open vlaktes, 

afgewisseld door rotsachtige granieten, bezaaid met acaciabos en bedekt met een netwerk van rivieren en beken. 

De Central Serengeti maakt deel uit van de jaarlijkse grote gnoes en zebra migratie en biedt een ideale leefgebied 

voor een verscheidenheid aan wilde dieren zoals giraffe, impala, waterbuck, nijlpaard, olifant, buffel, leeuw, 

luipaard, hyena, jakhals, serval en nog veel meer.  

 

Dagroute 

Na het ontbijt rijden jullie naar Serengeti National Park, "game drive on the route". 

Serengeti National Park is een van de beroemdste en indrukwekkendste wildlife parken van Afrika.  Veel wildlife 

zoals olifanten, giraffes, zebra’s, buffalo’s en als je geluk hebt ook de cheetah, luipaard, neushoorn en nijlpaard. 

Daarnaast ook kans om klein wildlife te zien zoals vogels en hagedissen. De dieren bewegen zich door het park 

volgens de zo genoemde ‘migratie’. 
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De naam Serengeti komt van het Maasai woord Siringiti, “uitgestrekte vlakte”. Zodra jullie afdalen in de Serengeti is 

het duidelijk dat dit een goed gekozen naam is. 

Een uitgestrekt landschap met als enige onderbrekingen de dieren, bomen en de kopjes (rotsformaties). Ten tijden 

van de grote trek zien deze vlaktes letterlijk zwart van de dieren, gnoes en zebras, die op zoek naar goede 

graasgebieden en water deelnemen aan een van de grootste migraties van zoogdieren ter wereld. Serengeti 

National Park heeft echter veel meer te bieden dan de grote trek, grote kuddes buffels, verscheidene antilopes, zoals 

de topi, hartebeest, thomson en grant gazelle en dikdik, en de beste kans op het spotten van leeuwen! De 

uitgestrekte vlaktes zijn uitermate geschikt als jachtgebied voor het snelste zoogdier op aarde: het jachtluipaard. 

Jullie chauffeur neemt jullie mee op zoek naar de leeuwen, jachtluipaarden en luipaarden. En wat dachten jullie van 

de grote aantallen nijlpaarden in een van de poelen in het park, of laten jullie je charmeren door de acrobatische 

trucks van de vervet monkeys of bavianen. Giraffes die sierlijk over de vlaktes bewegen of met hun lange (en ruwe!) 

tong de blaadjes van de boom trekken (terwijl ze de doornen wel lijken te negeren), de sierlijk vlucht van de gieren, 

en de stuk minder sierlijke wijze waarop ze zich op een carcas storten om de door de leeuwen achtergelaten resten 

te verorberen! Kortom een dag vol wild en met geweldige indrukken! 

 's Middags rijden jullie naar het centrale gedeelte van de Serengeti. Jullie gebruiken diner en overnachting bij de 

Tented Camp.  

Overnachting: Mobile Camp   

Deze tented camp is een mobiel tentenkamp gelegen in Central Serengeti, strategisch gelegen om de uitgestrekte 

Serengeti vlaktes te bedekken. Het kamp biedt comfortabele accommodatie en een unieke gelegenheid om te 

genieten van een echte safari kampervaring, op slechts twee uur rijden van het Olduvai Gorge Museum en de 

Grumeti rivier. 

De accommodatie bestaat uit 20 tenten met eigen badkamer, met een knusse tent in het midden van het kamp waar 

maaltijden worden geserveerd. Het kampvuur staat elke avond klaar voor hapjes en snacks voor het avondeten. 

Serengeti National Park is een van de grootste natuurreservaten op de planeet en het grootste Nationaal Park van 

Tanzania, dat een uitbreiding van 15.000 vierkante kilometer beslaat. De landschappen verbeelden het mythische 

beeld van een Afrika van grote ruimtes, diepe blauwe luchten bezaaid met wolken, koele zonsopgangen en vuurrode 

zonsondergangen. 

   

 
 

Activiteiten 

 

Game drive 

Serengeti National Park 
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Serengeti National Park 

Serengeti National Park is verreweg het bekendste nationale park ter wereld. 

De meest indrukwekkende natuurfilms zijn hier opgenomen. De naam Serengeti komt van het Maasai woord 

Siringiti, dat “uitgestrekte vlaktes” betekent. Met een oppervlakte van ruim 14.000 m² is het park het op één na 

grootste nationale park van Tanzania. 

Door het zeer diverse ecosysteem van Serengeti National Park kun je een grote verscheidenheid aan 

indrukwekkende landschappen vinden van de zuidelijke savannes, bezaaid met acacia’s, de bossen in het westen tot 

het heuvelachtige Mara riviergebied in het noorden. 

Ook leven er vele roofdieren waaronder de grootste populatie leeuwen in Afrika. Uiteraard zijn er ook vele 

herbivoren te vinden zoals olifanten, giraffen, buffels, nijlpaarden, neushoorns, waterbokken, zwijnen en 

verschillende soorten antilopen en primaten. Naast de bekendste diersoorten zijn er natuurlijk nog vele andere 

minder bekende diersoorten die minstens zo interessant zijn! In totaal leven er meer dan 3,5 miljoen dieren in het 

Serengeti National Park! 

Ieder jaar vind in de Serengeti het bijzondere fenomeen van de grote trek plaats, ofwel “the great migration”. Dit is 

tevens één van de zeven Afrikaanse wonderen. Een indrukwekkend spektakel waarbij ruim tweeënhalf miljoen 

dieren afstanden afleggen van meer dan duizend kilometer! Sommige kuddes dieren zijn meer dan veertig kilometer 

lang. Een gigantische stoet bestaande uit gnoes, gazelles, zebra’s en vele andere dieren die, vanwege de droogte, 

rondtrekken op zoek naar vers gras en water. 

Dankzij de prachtige en unieke natuur in dit gebied is het park uitgeroepen tot onderdeel van de UNESCO World 

Heritage List. Dit betekent dat het park beschermd wordt, zodat natuur en de dieren hier in alle rust kunnen 

voortleven. 

 

Basis 

Volpension: Logies, ontbijt, lunch en diner 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt, pick nick lunch en diner 
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Dag 6:  Mobile Camp, Serengeti National Park   
 

Dagroute 

Word wakker in de vroege ochtend en geniet van een heerlijk ontbijt. Jullie chauffeur staat voor jullie klaar om jullie 

al het moois van het park te laten zien. 

Voor de lunch kunnen jullie terug gaan naar het kamp en wellicht even te relaxen of jullie besluiten een picknick 

lunch van het camp mee te brengen en dit te nuttigen op een van de picknick spots in het park zodat jullie de hele 

dag de vrijheid hebben.  

Activiteiten 

 

Central Serengeti 

Het centrale gedeelte van Serengeti National Park omvat de wereldberoemde Seronera Vallei, die bekend staat om 

zijn uitstekende mogelijkheden om wilde dieren te zien.  

Dit schilderachtige landschap wordt gekenmerkt door eindeloze stukken met savanne bedekte open vlaktes, 

afgewisseld door rotsachtige granieten, bezaaid met acaciabos en bedekt met een netwerk van rivieren en beken. 

De Central Serengeti maakt deel uit van de jaarlijkse grote gnoes en zebra migratie en biedt een ideale leefgebied 

voor een verscheidenheid aan wilde dieren zoals giraffe, impala, waterbuck, nijlpaard, olifant, buffel, leeuw, 

luipaard, hyena, jakhals, serval en nog veel meer.  

 

Basis 

Volpension: Logies, ontbijt, lunch en diner 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt, lunch of pick nick lunch en diner 

 

  

Game drive 

Central Serengeti 
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Dag 7:  Tented Lodge, Ngorongoro Crater   
 

Ngorongoro Crater 

De Ngorongoro krater ligt in het noorden van Tanzania en is vooral bekend om zijn natuurlijke schoonheid en 

overvloed aan verschillende wilde dieren. 

De Ngorongoro krater is het dichtstbevolkte wildgebied ter wereld. Er leven naar schatting 30.000 dieren op de 

kraterbodem. Met een doorsnee van 17 kilometer en een oppervlakte van circa 260 km² maakt dit de kans op het 

spotten van veel wild groot.  

De Ngorongoro krater is uitgeroepen tot een van de zeven natuurlijke wonderen van Afrika. De Ngorongoro krater is 

’s werelds grootste intacte vulkanische caldera. 

Bezoekers kunnen zich verheugen op het spotten van de wereldberoemde Big Five en een groot aantal andere 

diersoorten, waaronder grote kuddes zebra's en gnoes. De krater staat bekend als een van de beste toeristische 

attracties van Tanzania. De Ngorongoro krater staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Daarnaast is de krater ‘Big 5’ gebied bij uitstek; leeuwen, olifanten en buffels zijn bijna met zekerheid te zien, de 

neushoorn wordt vaak gespot vanaf een afstand en zelfs een luipaard in het zicht krijgen, behoort tot de 

mogelijkheden. 

De giraf zal je niet spotten in de krater, hij kan namelijk de afdaling van de steile kraterrand niet maken. ‘s Nachts 

beklimmen kuddes zebra’s en olifanten de rand van de krater om door te trekken richting het Serengeti Nationaal 

Park. 

De Ngorongoro krater is het hele jaar door een populaire bestemming. Om de drukte voor te zijn is het slim om ’s 

ochtends op tijd naar de krater toe te gaan. 

 

Dagroute 

Vandaag is het belangrijk dat jullie vroeg opstaan. Jullie gaan vandaag een van de meest bijzondere plekken ter 

wereld bezoeken, Ngorongoro Krater.  De krater is ‘s werelds grootste intacte caldera, vanaf de krater rand, voordat 

jullie afdalen in de krater hebben hebben jullie een prachtig uitzicht over dit wereld wonder.  

De krater is een uitgedoofde vulkaan, om de vloer van de krater te bereiken moet je flink afdalen. Binnen 

Ngorongoro is de variatie aan zowel landschappen als wild ongekend. Op de bodem van de krater bevinden zich alle 

leden van de ‘Big Five’ (olifant, leeuw, zwarte neushoorn, luipaard en buffel). Vandaag maak je ook kans om de 

zeldzame zwarte neushoorn te zien.  

In Lake Magadi, het alkaline meer in de crater komen flamingos voor terwijl in de zoetwater poeltjes en stroompjes 

de nijlpaarden verkoeling zoeken na hun nachtelijk graas uitstapje. In het Lerai bos eten de olifanten met gigantische 

slagtanden van de bomen, over de vlaktes grazen gnoes, zebras, gazelles etc. Leeuwen zoeken graag de schaduw op, 

soms wel eens van de wagens! Al met al is het wild en het imponerende landschap in de krater een overweldigende 

ervaring! 

In de middag rijden jullie naar de Tented Lodge voor diner en overnachting. 

Deze lodge is opgericht door een Nederlands artsen echtpaar. Na hun pensionering hebben Joris en Marise een stuk 

grond gepacht met 2 grote heuvels. Op de ene heuvel is men een kindertehuis gestart, op de andere heuvel de 
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lodge. Met de inkomsten uit de lodge wordt het kindertehuis gefinancierd. Door te logeren bij de lodge dragen alle 

gasten vanzelf een steentje bij. 

Dagelijks voor het avondeten,  om 17h30 uur, worden de gasten uitgenodigd het Children’s Home te bekijken. Speel 

een potje voetbal met de kinderen, of help met hun huiswerk. Een leuke meerwaarde aan de vakantie. 

De lodge zelf heeft een heerlijk zwembad met ligbedden. Men kookt uit de eigen groentetuin. Het kan ’s avonds flink 

afkoelen omdat de lodge hoog gelegen is. Met kruiken in bed en schalen met warme kooltjes is het toch heerlijk 

genieten bij deze gezellige lodge. 

Overnachting: Tented Lodge   

De Tented Lodge is rustig weggestopt op de top van een heuvel nabij de Ngorongoro Highlands in het landelijke 

Tanzania nabij de stad Karatu, en tegelijkertijd gelegen in het hart van het Noord-Tanzania safari circuit. 

Deze lodge is opgericht door een Nederlands artsen echtpaar. Na hun pensionering hebben Joris en Marise een stuk 

grond gepacht met 2 grote heuvels. Op de ene heuvel is men een kinderhuis gestart, op de andere heuvel de lodge. 

Met de inkomsten uit de lodge wordt het kinderhuis gefinancierd. Door te logeren bij de lodge dragen alle gasten 

vanzelf een steentje bij. 

Dagelijks om 17h15 uur worden de gasten uitgenodigd het Children’s Home te bekijken. Speel een potje voetbal met 

de kinderen, of help met hun huiswerk. Een leuke meerwaarde aan de vakantie. Behalve het kinderhuis zelf heeft 

men koeien, een biogas installatie, een groenten- en kruidentuin, een eigen bakkerij en een coffee corner. 

Deze prachtige lodge heeft 16 safari tenten, elk met een adembenemend uitzicht over de Tanzaniaanse vallei. Elke 

tent heeft een eigen veranda. 

De lodge is gebouwd met lokale materialen in traditioneel Afrikaanse stijl. Het restaurant en de lounge kennen een 

bijzonder warme en gezellige Afrikaanse sfeer. 

De lodge werkt met zonne-energie. Gefilterd water wordt geserveerd in glazen flessen. 

Het kan ’s avonds flink afkoelen omdat de lodge hoog gelegen is (ongeveer 2.000 meter hoog). Met kruiken in bed en 

schalen met warme kooltjes is het toch heerlijk genieten bij deze gezellige lodge. Door de hoogte zijn er geen 

muggen. 

Er is een heerlijk zwembad met ligbedden. Men kookt uit de eigen groentetuin. 

Er is gratis Wifi bij het restaurantgedeelte.  

Drankjes kunnen afgerekend worden met cash geld of Credit Card (Visa of Mastercard). 
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Activiteiten 

 

Ngorongoro Crater 

De Ngorongoro krater ligt in het noorden van Tanzania en is vooral bekend om zijn natuurlijke schoonheid en 

overvloed aan verschillende wilde dieren. 

De Ngorongoro krater is het dichtstbevolkte wildgebied ter wereld. Er leven naar schatting 30.000 dieren op de 

kraterbodem. Met een doorsnee van 17 kilometer en een oppervlakte van circa 260 km² maakt dit de kans op het 

spotten van veel wild groot.  

De Ngorongoro krater is uitgeroepen tot een van de zeven natuurlijke wonderen van Afrika. De Ngorongoro krater is 

’s werelds grootste intacte vulkanische caldera. 

Bezoekers kunnen zich verheugen op het spotten van de wereldberoemde Big Five en een groot aantal andere 

diersoorten, waaronder grote kuddes zebra's en gnoes. De krater staat bekend als een van de beste toeristische 

attracties van Tanzania. De Ngorongoro krater staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Daarnaast is de krater ‘Big 5’ gebied bij uitstek; leeuwen, olifanten en buffels zijn bijna met zekerheid te zien, de 

neushoorn wordt vaak gespot vanaf een afstand en zelfs een luipaard in het zicht krijgen, behoort tot de 

mogelijkheden. 

De giraf zal je niet spotten in de krater, hij kan namelijk de afdaling van de steile kraterrand niet maken. ‘s Nachts 

beklimmen kuddes zebra’s en olifanten de rand van de krater om door te trekken richting het Serengeti Nationaal 

Park. 

De Ngorongoro krater is het hele jaar door een populaire bestemming. Om de drukte voor te zijn is het slim om ’s 

ochtends op tijd naar de krater toe te gaan. 

Children's Home 

De Children's Home is een veilig en zorgzaam huis voor weeskinderen uit de lokale gemeenschap. Het huis helpt 

kinderen die geen gezin hebben om hun toekomst op te bouwen — een veelbelovende toekomst! Bovendien creëert 

het huis banen voor de lokale gemeenschap, niet alleen bij de Tented Lodge, maar ook bij de bakkerij,  de 

melkveehouderij  en in de Coffee Corner die onderdeel uitmaken van het project.  

Elke dag om 17h15 uur worden de gasten van de lodge uitgenodigd om het Children's Home te bezoeken. Vertrek 

naar het kinderhuis is om 17h30 uur. Het is helaas niet mogelijk om dit bezoek eerder of later te laten plaatsvinden 

in verband met de privacy van de kinderen.  

Vaak krijgen we de vraag of er iets voor de kinderen meegenomen kan worden. Dit is niet nodig, door bij deze tented 

lodge te overnachten dragen jullie automatisch bij aan het bestaan van het kinderhuis. 

Wij vinden het altijd een leuk idee om onderweg fruit te kopen. De safari chauffeur kan jullie daarbij helpen. Zo 

sponsor je de lokale economie en het is goed voor de kinderen.  

 

Game drive  

Ngorongoro Crater 

Rhotia Valley Children's Home 
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Basis 

Volpension: Logies, ontbijt, lunch en diner 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt, pick nick lunch en diner 
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Dag 8-9:  Maasai Lodge, West Kilimanjaro   
 

West Kilimanjaro 

West Kilimanjaro ligt ten noorden van Mount Meru in het noordoosten van Tanzania en is een concessiegebied ten 

westen van Mount Kilimanjaro en ten zuiden van Kenia's Amboseli National Park. 

Deze afgelegen, off-the-beaten-track bestemming combineert de Maasai-cultuur en wild bekijken in een spectaculair 

schilderachtige omgeving. 

Het gebied is opmerkelijk onbevolkt en ongerept omdat het vaak over het hoofd wordt gezien door reizigers in de 

haast om de berg Kilimanjaro te beklimmen. 

Een prachtig begroeid en glooiend landschap met her en der bossen en groepjes Maasai hutten. 

En altijd een fantastische uitzicht op de Kilimanjaro, als de wolken het toelaten.  

Je zal er open savanne ontdekken, acacia bossen en veel wilde dieren waaronder olifanten. Andere veel 

voorkomende dieren zijn o.a.: leeuwen, wildebeesten, oryx antilopen, hyena’s, zebra’s, giraffen, buffels, elanden en 

luipaarden. 

In West Kilimanjaro kun je te voet, met de safari wagen en te paard op safari. Het is ook het leefgebied van de 

Maasai bevolking. 

Bij een fijne lodge zwemmen, wandelen en een goed boek lezen dat kan natuurlijk ook. 

 

Dagroute 

Na een relaxed ontbijt rijden jullie via Arusha naar Maasai lodge. Het is bij elkaar ongeveer 4 uur rijden. Daar 

aangekomen nemen jullie afscheid van jullie chauffeur / gids van de afgelopen week. 

Maasai Lodge is een zeer bijzondere bestemming. De lodge ligt midden in Maasai land. Je slaapt in Maasai hutten en 

vanaf de kamer en zelfs vanaf het toilet heb je uitzicht op de Kilimanjaro. Er is een heerlijk zwembad met sauna 

aanwezig. De lodge wordt gerund door uitsluitend Maasai die met vol enthousiasme hun tradities met de gasten 

willen delen. 

De lodge is opgezet door 2 Oostenrijkse dokters, moeder en dochter. Zij hebben een ziekenhuis geopend waar de 

Maasai uit de omgeving gratis geholpen worden, met inachtneming van hun traditionele medische waarden door 

zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuur. Om het ziekenhuis en de naderhand gebouwde lokale school te 

financieren heeft men de lodge opgericht. 

Een nature walk met de Maasai en speerwerpen met de Maasai zijn bij het verblijf inbegrepen. 

Optionele activiteiten als sieraden maken met de Maasai dames, een boma bezoeken, de projecten bezoeken en nog 

veel meer is tegen een meerprijs mogelijk en bij de lodge zelf te regelen. 

Overnachting: Maasai Lodge   

De Maasai Lodge ligt perfect gecamoufleerd en midden in de ongerepte natuur van West-Kilimanjaro. Het geheel 

doet denken aan een origineel Maasai dorp. De lodge wordt uitsluitend gerund door Maasai en biedt natuur, cultuur 

en ontspanning. 

Je slaapt in Maasai hutten voorzien van alle westerse comfort. Alle hutten hebben uitzicht op de Kilimanjaro. 
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De 16 prachtig gedecoreerde bungalows bieden een unieke Afrikaanse ervaring. 

Er is een zwembad, sauna, massage ruimte en yoga ruimte aanwezig. 

In het restaurant worden internationale gerechten geserveerd. Bij elke maaltijd komt men langs met een traditioneel 

Swahili gerecht om te proeven. 

De gratis activiteiten als speerwerpen, ezel rijden voor de jongere kinderen, natuurwandelingen en 

kampvuurgesprekken maken interactie met de Maasai mogelijk. 

Zwembad, sauna, massage ruimte en yoga ruimte zijn aanwezig. Evenals Wifi in de centrale ruimtes. 

De lodge werkt op zonne-energie. Gefilterd water wordt geserveerd in glazen flessen. 

De lodge is zeer maatschappelijk betrokken.  

Hier kan je op natuurlijke wijze kennismaken met de bijzondere stam de Maasai. 

   

 
 

Basis 

Volpension: Logies, ontbijt, lunch en diner 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt, pick nick lunch en diner 
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Dag 10-12:  Hotel, Zanzibar   
 

Zanzibar 

Azuurblauwe zeeën, uitgestrekte witte zandstranden, palmbomen en een adembenemende onderwaterwereld zijn 

de iconen van Zanzibar. 

Zanzibar of Unguja is een eiland op 40 kilometer afstand van  de oostkust van Tanzania. Samen met het nabijgelegen 

eiland Pemba vormt het eiland de semi autonome staat Zanzibar. De eilanden Zanzibar, Pemba en Mafia worden 

vaak de specerijen eilanden genoemd. 

Het eiland Zanzibar heeft een oppervlakte van zo’n 1.500 km², er wonen ongeveer 800.000 mensen. 

Het eiland wordt gekenmerkt door prachtige witte tropische zandstranden omzoomd door palmbomen, turquoise 

wateren met prachtige koraalriffen vol exotisch zeeleven. 

Het onderwater paradijs is een mekka voor watersportliefhebbers die hier duiken, snorkelen, diepzeevissen, 

kajakken, kitesurfen en zeilen op traditionele dhows. 

Zanzibar heeft een heerlijk tropisch klimaat met het hele jaar door warm en zonnig weer. De gemiddelde 

temperatuur schommelt tussen de 25 en 33 graden. Een tropische bui kan er altijd vallen. 

Op Zanzibar kan je heel goedkoop overnachten, heel luxe en alles ertussen. Maar welke regio is geschikt voor welke 

reiziger? 

De eindeloze zandstranden en het lokale Zanzibari leven van de Zuidoostkust 

De Zuidoostkust van Zanzibar bestaat uit de dorpjes Jambiani, Paje & Bwejuu. Dit deel van het eiland staat bekend 

om de prachtige uitgestrekte zandstranden. Aan de gehele oostkust van Zanzibar is het getij zeer wisselend. Een 

groot verschil tussen eb en vloed dus! Zo is het hier alleen mogelijk om tijdens vloed in de zee te zwemmen/te 

snorkelen. Het rif ligt op circa één kilometer afstand van de kust en dus is het langs de gehele oostkust noodzakelijk 

om eerst met een boot het water op te varen voordat de snorkel-/duiktocht kan beginnen. Deze regio staat tevens 

bekend om de kennismaking met het lokale leven, zoals de vissers op het strand. 

De rustige Zuidwestkust 

De Zuidwestkust van Zanzibar wordt door relatief weinig mensen bezocht. Slechts op een aantal locaties langs deze 

kust zijn er tropische stranden, maar een groot deel van de kuststrook heeft geen beschikking over strand. In deze 

regio zijn prachtige snorkel-en duikexcursies mogelijk in de Menai Bay. Een geschikte regio voor diegenen die 

houden van ultieme rust, maar toch de mogelijkheid willen hebben om nog activiteiten te ondernemen. 

Snorkelen bij het Mnemba Atoll aan de Noordoostkust 

De Noordoostkust van Zanzibar is de snorkel-en duik locatie bij uitstek! Voor deze kust ligt het Mnemba Atoll, een 

beschermde onderwaterwereld dat door vele reizigers wordt omschreven als een waar paradijs. Tevens vindt men 

hier diverse tropische stranden. De accommodaties in deze regio liggen ver van elkaar verspreid, waardoor reizigers 

hier genieten van ultieme rust. 

Het toeristische hart van Zanzibar aan de Noordkust 

Het noord- en noordwesten van Zanzibar is het toeristische hart van het eiland. Bij de plaatsen Nungwi en Kendwa 

liggen vele accommodaties, restaurants en bars waar het tot diep in de nacht gezellig is. De stranden zijn er prachtig! 
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Stone Town 

Stone Town is het historische deel van Zanzibar-Stad, de hoofdstad van het eiland Zanzibar en de staat Zanzibar. Het 

historische deel van de stad staat in zijn geheel op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Dit heeft alles te maken met 

de bewogen geschiedenis van de stad. Door de eeuwen heen hebben veel landen en naties de macht gehad in de 

stad wat tot een bonte verzameling aan stijlen en invloeden heeft gezorgd. 

De oude stad is gebouwd op een driehoekig schiereiland aan een natuurlijke haven aan de westelijke zijde van het 

eiland. De stad bestaat uit een wirwar van kleine, smalle straatjes met huizen, 

winkels, bazaars, hamams en moskeeën. De architectuur is een combinatie van Arabische, Perzische, Indische en 

Europese. 

Een andere reden dat Stone Town op de werelderfgoedlijst staat is dat alle oude woningen in de stad gebouwd zijn 

met kalksteen. Nieuwe gebouwen kunnen pas gebouwd worden als een ouder gebouw is ingestort en de 

koraalstenen kunnen worden hergebruikt. Dit zorgt ervoor dat de Stone Town door de jaren heen zijn authentieke 

karakter heeft weten te behouden. Lopend door de stad valt het op hoeveel verschillende bouwstijlen er verborgen 

liggen in de stad. Dit is met name aan de deuren en de prachtige balkons goed te zien. 

Tot aan de 19e eeuw was Stone Town een belangrijk handelscentrum voor kruidnagel en de Arabische slavenhandel. 

Een bezoek aan het Slaven museum is zeer de moeite waard.  

Het sfeervolle stadje staat bekend om zijn kronkelende steegjes omzoomd door grootse architectuur, bruisende 

bazaars, het sultan paleis, moskeeën, het Huis der Wonderen, tuinen en de extravagante koopmanshuizen met hun 

opmerkelijk sierlijke deuren. Transport in het centrum vindt plaats te voet, per fiets en met de brommer. De 

straatjes zijn te smal voor autoverkeer. 

Freddy Mercury, voormalig zanger van de band Queen is geboren in Stone Town. Voor de entree van het huis, waar 

hij de eerste jaren van zijn leven heeft doorgebracht, is een bord te zien en enkele vitrines die aan dit feit 

herinneren.  

Stone Town is de thuisbasis van meer dan vijftig moskeeën, zes hindoetempels, een katholieke en een Anglicaanse 

kathedraal. Bezoekers kunnen zich ook verheugen op een bezoek aan het oude fort aan de waterkant, een bezoek 

brengen aan het Paleismuseum en genieten van lokale gerechten in Forodhani Gardens, een lokale markt aan zee. 

Mis niet de kans om te genieten van een zonsondergang vanaf bij voorkeur een hooggelegen terras. 

 

Dagroute 

’s Ochtends worden door Maasai Lodge naar Arusha airport gebracht. Het is ongeveer 1,5 uur rijden.  

Jullie vliegen in zo’n 1 tot 1,5 uur rechtstreeks uur naar Zanzibar.  

Let goed op: voor deze vlucht mogen jullie maximaal 20 kilo ruimbagage per persoon meenemen, verpakt in zachte 

tassen.  

Bij aankomst op Zanzibar wacht een chauffeur jullie op en brengt jullie in een kwartiertje rijden naar jullie hotel. Dit 

hotel ligt in hartje Stone Town. Overnachten hier zal zeker een toegevoegde waarde zijn op jullie vakantie. 

Jullie begeven je in de geuren, kleuren en geluiden van uniek Stone Town. Slenter heerlijk door de straten van Stone 

Town. Bezoek het slavenmonument, of doe wellicht de  beroemde spice tour. Ook kan er prima gewinkeld worden in 

Stone Town. Een terras aan zee opzoeken is leuk om de lokale bevolking op het strand gade te slaan. Het hotel heeft 

een klein zwembad om lekker af te koelen. 
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Zoek voor zonsondergang een goed hooggelegen terras met uitzicht op zee uit voor een zogenaamde sundowner. De 

centrale markt is ‘s avonds leuk om te bezoeken om te minglen met de lokale bevolking. Stone Town stikt van de 

leuke restaurants. 

Overnachting: Hotel 

Dit Boutique Hotel ligt in het hart van Stone Town aan de westkust van Zanzibar eiland. Het is een rustige oase die 

een toevluchtsoord is uit het bruisende stadje.   

Het hotel is gebouwd in 1860 door prinses Kholle, de dochter van de 1e Sultan van Zanzibar, en biedt een kijkje in 

het leven van een Zanzibari prinses. 

Het prachtige gerenoveerde en sfeervolle gebouw ligt vlakbij de haven van Stone Town. 

Het hotel heeft 10 unieke, sfeervolle kamers, ingericht met Zanzibari en art deco meubels. 

Op de begane grond bevindt zich het restaurant, een binnentuin met klein zwembad. 

Op het dak van het hotel is het theehuis met een geweldig uitzicht over Stone Town. 

De kamers hebben klamboes, ventilatoren, airconditioning en kluisjes. 

  

 
 

Optioneel 

 

Anjam's Stone Town Tour 

Murtala's Spice Tour 

 

Basis 

Logies en ontbijt 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt (en pick nick lunch op de dag dat jullie naar Zanzibar vliegen) 

 

  

Anjam's Stone Town Tour 

Murtala's Spice Tour 
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Dag 12-18:  Beach Hotel, Jambiani   
 

Jambiani 

Aan de oostkust van Zanzibar ligt het authentieke, van origine vissersdorp, Jambiani. Vanaf Stone Town of het 

vliegveld van Zanzibar is het ongeveer een uur rijden. 

Het dorp is zo’n 7 kilometer lang en ligt op een idyllisch wit zandstrand omzoomd door palmbomen. De hotels, 

pensions en resorts zijn er relatief klein van omvang. De accommodaties liggen meestal direct aan het strand.  

Er is een groot verschil tussen eb en vloed. Zo kun je met vloed prachtig zwemmen en snorkelen. Bij eb kun je mooie 

wandelingen maken en zeesterren, krabben en andere diertjes spotten die zich in de ondiepe poeltjes verschuilen. 

Waterschoenen zijn dan een aanrader. Door het grote verschil in de getijden verandert de zee continue mooi van 

kleur. 

De meeste hotels bieden vooral een verblijf aan op basis van bed & breakfast. Via het strand is het makkelijk om 

andere hotels en restaurants te bezoeken voor een drankje, lunch of diner. 

Er staat in Jambiani eigenlijk altijd een lekker windje. Er wordt dan ook volop gekitesurft en andere watersporten 

gedaan. Er zijn meerdere duikscholen aanwezig die snorkel en duiktrips organiseren. 

Op het strand zie je lokale mannen die terugkeren met hun vissersboten met de vers gevangen vangst van de dag, 

vrouwen die hun zeewiertuintjes bewerken en spelende kinderen. 

Jambiani is geen “party-place” maar er worden wel diverse feestjes in Jambiani gehouden. Wij zijn bekend met 

onderstaand schema. Informeer bij de obers van het hotel of dit up to date is. 

• Maandag: Red Monkey Lodge, Jambiani. Lokale jam sessies 

• Dinsdag: Happy Hour bij Blue Reef Fishing Lodge van 17h00 tot 19h00 uur 

• Woensdag: BBQ en disco bij Teddy’s place, Paje. 

• Donderdag: BBQ en live muziek bij Demani Lodge Jambiani 

• Vrijdag: Jambo Beach Party, Paje 

• Zaterdag: Coral Rock, Jambiani 

 

Dagroute 

Op de ochtend van dag 12 worden jullie door een chauffeur opgehaald en in een uurtje rijden naar de zuidoostkust 

van het eiland naar de plaats Jambiani gebracht. 

Jullie verblijven de komende nachten bij het gloednieuwe Beach hotel. Dit hotel is in juli 2021 opengegaan.  

Het nieuwe hotel heeft 22 kamers. Alle kamers  hebben air conditioning en liggen rond het zwembad. Er is 

airconditioning en wifi.  

De sfeer bij dit Beach hotel is ongedwongen en relaxed. Het hotel is ingericht met eco vriendelijke materialen en 

lokale kunst.  

Via het strand is het makkelijk om andere accommodaties te bezoeken voor lunch, diner of een borrel. Let wel op 

het tij; het verschil tussen eb en vloed is enorm. Bij vloed is het minder makkelijk langs het strand lopen. Als het tij 

verandert, is het strand en de zee schitterend mooi van kleur. 
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Er staat in Jambiani eigenlijk altijd een lekker windje. Er wordt dan ook volop gekitesurft en andere watersporten 

gedaan. 

 Jullie zullen er ook spelende kinderen op het strand zien, vrouwen die zeewier verzamelen en mannen die aan hun 

bootje werken.  

Overnachting: Beach Hotel   

Dit Beach Hotel ligt centraal in de plaats Jambiani, aan de Oostkust van het eiland Zanzibar. Het hotel ligt op 

ongeveer een uur rijden vanaf Zanzibar airport of vanaf Stone Town. 

Het hotel is in 2005 gebouwd als Casa del Mar en is in 2020 en 2021 grondig gerenoveerd. Het huidige Beach Hotel is 

op 20 juli 2021 opengegaan.  

Het Beach hotel ligt direct aan het strand en heeft een fijn zwembad.  

Er zijn in totaal 22 kamers die over 2 gebouwen verdeeld zijn. Er zijn 11 kamers op de eerste verdieping en 11 kamers 

op de begane grond. 

De kamers op de begane grond hebben een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden en een sofa bank. Er 

kunnen maximaal 3 personen slapen. Er is een veranda, badkamer met douche en toilet, air conditioning, klamboe, 

plafondventilator, kluisje. Uitzicht op het zwembad. 

De kamers op de eerste verdieping hebben een tweepersoonsbed en een sofa bank, er kunnen maximaal 3 personen 

slapen. Er is een balkon, badkamer met douche en toilet, air conditioning, klamboe, plafondventilator, kluisje. 

Uitzicht op het zwembad. 

Het restaurant serveert internationale en Swahili gerechten. 

Via het hotel kunnen excursies geregeld worden. Er is een winkel met souvenirs en lokale mode items. Er is een spa 

voor massages, scrubs, henna painting en haarvlechten. 

Naast het hotel is Prokite gevestigd voor kitesurflessen of het huren van materialen.  

             

 
 

Optioneel 

 

Jambiani Village Tour 

 

 

Jambiani Village Tour 
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Basis 

Logies en ontbijt 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt 
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Dag 18:  Einde van de Reis   
 

Dagroute 

Een laatste dag genieten van deze bijzondere plek. 

Afhankelijk van jullie vliegtijden rijden jullie terug via Arusha naar Kilimanjaro airport. Het is ongeveer 3,5 uur rijden. 

Hier nemen jullie afscheid van jullie chauffeur van de afgelopen dagen. 

Jullie mooie vakantie zit erop! Een onvergetelijke reis met blijvend dierbare herinneringen die jullie samen delen. 

Wij zeggen hier kwa heri (tot ziens) en karibuni tena  (welcome again) (in Kiswahili)! 

 

Basis 

Logies en ontbijt 

 

Inclusief 

Maaltijden: ontbijt 
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