De Vriendschap
11-DAAGSE SAFARI IN TANZANIA
22 november t/m 2 december 2013
Tijdens deze safarireis bezoeken wij de beroemde wildparken in Tanzania in
een van de meest gunstige periodes. Eind november is het einde van de korte
regentijd; we kunnen dan vrijwel zeker de migratie van gnoes en zebra's van
Noord naar Zuid meemaken met een geringe kans op regen.
We reizen per 4x4 Landcruisers met opklapbaar dak en verblijven in 4
sterren+ lodges.
De tijd wordt zoveel mogelijk besteed aan het ontmoeten en observeren van
zo veel mogelijk dieren (game drives) op een zo comfortabel mogelijke wijze
(geen lange wandelingen en klimpartijen)
De safariereis wordt verzorgd door de bekende safarispecialist “Jambo Safari
Club” te Diemen (www.jambo.nl).
Korte samenvatting van het programma:
22/11: Vertrek met rechtstreekse KLM vlucht naar Kilimanjaro om 10.15;
aankomst 20.50. Overnachting in Serena Moutain Village Lodge in Arusha.
23-24/11: Naar Tarangire National Park (ca. 3 uur rijden); game drive na de
lunch. De volgende dag gamedrives in de morgen en in de middag. Twee
overnachtingen in Tarangire River Camp.
25/11: Na ontbijt ca. 2 uur rijden naar Lake Manyara. Een hele dag game
drive met picknick-lunch. Een overnachting in Lake Mayara Serena Lodge.
26-28/11: Naar Serengeti National Park via de Ngorongoro Conservation Area.
Een rit van ca. 5 uur met picknick-lunch; dus alle tijd om de dieren te
observeren.
Daarna elke dag s'ochtens en s'middags een game drive. Drie overnachtingen
in Serengeti Serena Lodge.
29-30/11: Na een laatste gamedrive in de Serengeti, na de lunch een rit van
ca. 4 uur door prachtig gebied vol wild naar de Ngorongoro krater. De hele
volgende dag game drive op de kraterbodem met picknick-lunch. Twee
overnachtingen in Ngorongoro Serena Lodge op de kraterrand.
1-2/12: Naar Arusha. Lunch in Arusha Coffee Lodge. Vrije middag.
Om 21.50 vlucht naar Amsterdam; aankomst volgende dag om 07.35 uur.

Richtprijs: € 3250,-- per persoon (toeslag eenpersoonskamer € 300,--)
In de prijs is inbegrepen: alle vluchten, luchthavenbelastingen, toeslagen, alle
maaltijden (m.u.v. diner laatste dag) en alle entreegelden en 1 liter water p.p.
per dag.
Voor deze reis geldt een minimum deelname van 16 personen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tan Djoen Swan (telefoon: 035-6238840; email: d.s.tan@xmsnet.nl).
Om tijdig te kunnen vaststellen of de minimum deelname wordt gehaald en de
reis kan doorgaan, wordt belangstellenden verzocht om zich zo spoedig
mogelijk voorlopig aan te melden (graag naam, telefoonnummer en
emailadres). Zodra blijkt dat er voldoende belangstelling is, zal het
gedetailleerd programma en de vaste prijs worden bekend gemaakt en kan
men zich definitief aanmelden.

