
 
 

 
 

Begeleide rondreis 

Met natuurfotograaf Jochen Lambrechts 

 

Tanzania 
 

Van 4 tot 12 april 2018 

paasvakantie 

9 dagen  

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Dag 1 Amsterdam  Kilimanjaro  4/4/2018 

 
Taxitransfer naar Amsterdam vanuit Genk. Vlucht rechtstreeks met KLM naar Kilimanjaro. 
 
 
Schiphol  10u25 vlucht KL 569 
Kilimanjaro 20u00 
 
Reistijd 8u25  
 
Onthaal door onze lokale agent, transfer, avondmaal en intrek in het hotel. 
Overnachting in het Lake Duluti Serena Hotel. 

 
 

Dag 2 Tarangire National Park  5/4/2018 
 

 

 
Na het ontbijt vertrekken we naar het 
Tarangire National Park.  
 
De Tarangire Rivier, waarnaar het park is 

genoemd, zorgt voor een permanente 
beschikbaarheid van water. Hierdoor bent u 
altijd zeker van het zien van wilde dieren. 
Het park is een thuishaven voor duizenden 
olifanten. Tijdens de droge periode trekken 
zij vanuit de Masaï Mara naar het zuiden.  
 
 

Het park wordt gekenmerkt door haar zeer 
bijzondere baobab bomen, die honderden 
jaren oud zijn en tussen de open, met 
acacia begroeide vlaktes groeien. In het 
park treft u naast de olifanten onder andere 
leeuwen, impala’s, gazelles, buffels, 
wildebeesten, zebra’s, luipaarden, 
neushoorns en heel veel verschillende 
vogelsoorten aan.  
 
 
 
 

We dineren en overnachten in de Tarangire Sopa Lodge.  



 
 

 
 

 

Dag 3 Lake Manyara National Park  6/4/2018 

 
Na het ontbijt rijden we naar het Lake Manyara National Park, gelegen tussen de 
rotspartijen van the Great Rift Valley en Lake Manyara. 
Wanneer u het National Park binnenrijdt, 

bevindt u zich in een tropisch oerwoud vol 
apen, watervallen, kabbelende beekjes met 
kristalhelder water en warmwaterbronnen.  
 
De weg leidt u verder naar open graslanden, bossen, moerassen en uiteindelijk Lake 
Manyara. Het meer heeft een oppervlakte van 390 km² en is het leefgebied van grote 
kuddes olifanten, buffels, giraffen, impala's, nijlpaarden en een grote variëteit aan kleinere 
dieren.  
 
Ook de vogelliefhebber zal hier aan zijn trekken komen. Bijna 500 vogelsoorten 

concentreren zich voornamelijk rondom het meer. Reigers, pelikanen, visarenden, 

lepelaars, kraanvogels, neushoornvogels,  en de duizenden roze flamingo's zijn een ware 
lust voor het oog. 
 
 

Avondmaal en overnachting in Lake Manyara Serena lodge, gelegen op de heuvel aan de rand 
van het park. Het mooie zwembad van de lodge geeft een prachtig zicht op de omgeving.  

 



 
 

 
 

 

Dag 4  Masaï - Serengeti   7/4/2018 

 
Na het ontbijt rijden we naar het Serengeti National Park. Maar eerst houden we halt bij 
een Masaï dorp. Dit is de regio van de Masaï, de naam die wordt gegeven aan het 
grotendeels nomadisch volk in Oost-Afrika. De Masaï slaagden er in om, ondanks de 
groeiende moderne civilisatie, hun eeuwenoude tradities te bewaren. Door verschillende 
oorzaken, zoals de afname van weidegrond voor hun vee en droogte, staat deze 
traditionele leefwijze sterk onder druk. De totale populatie van de Masaï wordt geschat op 
900.000. Zo'n 150.000 hiervan leven in Tanzania. In het dorp worden we verwelkomd 
door de bewoners, waar er gedanst en gezongen zal worden. Dan volgt er een rondleiding 
in en rond de hutten en het schooltje. 
 

 
 

 
We rijden even verderop het Serengeti Nationaal Park in. Van de ingang tot de lodge 
hebben al de kans om dieren te spotten. 
 
Avondmaal en overnachting in Serengeti Serena lodge. 
 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nomade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Afrika


 
 

 
 

 
 

Dag 5  Serengeti National Park  8/4/2018 
 
Volledige dag safari in het park. Serengeti is Tanzania’s eerste en meest bekende 
Nationale Park. Met name de grote migratie heeft wereldbekendheid. Ieder jaar draven er 

meer dan zes miljoen hoeven door de legendarische Serengeti, wiens naam is afgeleid van 

het Masaai woord “Siringet” en letterlijk “eindeloze vlaktes” betekent. Gelokt door de 
regen verzamelen zich meer dan een miljoen wildebeesten, 200.000 zebra’s en 300.000 
gazelles  om gezamenlijk de lange trek vanuit het droge noorden naar het natte zuiden te 
maken. Daarbij is het duidelijk een overlevingstocht. Het is een lange tocht waarbij onder 
andere de Mara rivier ten noorden van het park dient overgestoken te worden. Deze rivier 
wordt bevolkt door een groot aantal krokodillen. Het park wordt gekenmerkt door open 
vlaktes in het zuiden, acacia bomen in het midden, heuvels in het noorden en rivieren en 

rotsen door het gehele park waarop u dikwijls luierende leeuwen aantreft. In het park kan 
u naast de migratiedieren onder andere ook jachtluipaarden, leeuwen, luipaarden, buffels, 
olifanten, antilopen, nijlpaarden en vele vogelsoorten spotten. 
 
We dineren en overnachten in de Serengeti Serena Lodge. 
 



 
 

 
 

Dag 6  Serengeti National Park – Ngorongoro   9/4 
 

In de voormiddag maken we nog een safari 
doorheen de Serengeti. Na de lunch 
begeven we ons naar de uitgang en het 
aanpalende Ngorongoro National Park en 
verder naar de lodge. Onderweg passeren 

we weer de Masaï dorpen en zien we 
herders langs de weg. 
  
De Ngorongoro Serena lodge is gelegen op 
de rand van krater met een overweldigend 
zicht van op de hotelkamer. 
 
Avondmaal en overnachting. ’s Avonds 
mogelijkheid tot het bijwonen van een 

optreden van de Masaï.  

 

 

 

Dag 7       Ngorongoro krater   10/4/2018 
 

Na het ontbijt dalen we af naar de bodem van de krater. 



 
 

 
 

De Ngorongoro-krater is de grootste onafgebroken ingestorte vulkaan (caldera) ter wereld. 
Het is een uniek voorbeeld van de diversiteit in de natuur doordat het een natuurlijke 
afsluiting geworden is voor een zeer brede variatie aan wilde dieren. Er leven naar 
schatting 30.000 dieren in de krater. Daarmee is dit één van de dichtstbevolkte 
wildgebieden ter wereld. 
 
Na een ganse dag safari, klimmen we terug naar de kraterrand. 

We dineren en overnachten weer in de Ngorongoro Serena Lodge. 
 

 

Dag 8       Kilimanjaro – Amsterdam  11/4/2018 
 
Check-out rond 10u. Lunch in het hotel waarna transfer naar de luchthaven. 

 
Kilimanjaro vertrek 20u55 vlucht KL 569 met KLM 
Schiphol aankomst 07u25 
 
Tussenstop in Dar es Salaam 
Reistijd: 11u30  
 
 

Dag 9 aankomst     12/4/2018 

 
Aankomst in de ochtend en taxitransfer terug naar genk 
 



 
 

 
 

 

Prijs   

 
3070 euro per persoon  
  
 
Inbegrepen in de prijs :  

 
- Rechtstreekse vluchten met KLM 
- Taxitransfer naar Amsterdam 
- Verblijf in de vernoemde geselecteerde hotels in een tweepersoonskamer 
- De maaltijden in volpension (lunchbox ’s middags tijdens safari) 
- De verblijfstaks 
- Vervoer in privéjeep  
- Alle toegangsgelden tot de parken en bezienswaardigheden 
- Water in de jeep 
- Lokale Engelstalige privéchauffeur/gids 
- Onze eigen Nederlandstalige begeleider Jochen Lambrechts, natuurfotograaf 
- Concession fee  

 
 

Niet inbegrepen in de prijs :  
 
- De dranken 
- De kosten voor het visum van Tanzania 
- De fooi voor de gids/chauffeur  
- De reis- en annulatie verzekering 
 

Opmerkingen :  
 

- Tanzania ligt in een malaria gebied 
- Internationaal reispaspoort is verplicht 
- Visum is verplicht 

 
 

New TANAPA Concession fees 
  
Following our previous communication on the matter, we very much regret to inform you 
that despite industry players’ ongoing lobbying efforts, TANAPA issued the attached notice 
on 30th June 2017 in respect to the abrupt increase in Concession Fees to be charged on 
entry to   TANAPA managed National Parks with effect from 1st July 2017. Please do NOTE 
that there will be an increase in Concession Fees of US$ 117 per person for staying at 
Serengeti Serena Lodge and Tarangire Sopa Lodge for our group departures. 

 
The above increase will be passed on to all the clients from 10th July 2017 onwards 
 
ALGEMENE INFO 
Van maart tot augustus is het in Tanzania wat ze noemen de “Groene periode “. Dit wil 
zeggen tamelijk veel regen. In april lopen de temperaturen op tot 30°. Het is ook de beste 
periode om wilde dieren te zien, vooral de “Grote Trek “in de Serengeti. 



 
 

 
 

 
Tijdens de safari’s gebruiken we speciaal omgebouwde 4x4 voertuigen voor 6 personen 
(max 7) met frigo. Gelieve rekening te houden met de minder goede staat van de wegen, 
die absoluut niet te vergelijken is met onze Europese normen. 
 
Ieder jaar migreren meer dan één miljoen dieren in het Serengeti-ecosysteem, waardoor 
reizen in deze periode de kans geeft om dit spektakel van kortbij te volgen. Deze periode 
is wel afhankelijk van de regens en kan dus met enkele weken verschuiven. Wildlife komt 
spijtig genoeg niet ‘à la carte’ en kan bijgevolg nooit gegarandeerd worden. De ervaring 
heeft ons geleerd dat elke groep hierbij dikwijls totaal verschillende ervaringen opdoet. 
 
Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kunnen verschuivingen in het 
programma noodzakelijk maken. Steeds zal echter al het mogelijke worden gedaan om 
het programma zo nauwkeurig mogelijk te volgen. 

 
Met een hoogteverschil van zeeniveau tot 5895m (Mount Kilimanjaro) en de zeer 
uiteenlopende biotopen (van savanne tot alpiene zone), lopen de temperaturen en 
regenval in deze Tanzaniareis nogal uiteen. Algemeen kan men wel stellen dat de periode 
januari-maart warm en droog is; april-mei warm en vochtig (regens), juli-augustus 
gematigd warm, september-oktober warm en droog en november-december warm en 
vochtig. Rondom de Ngorongoro-krater is het weer steeds onvoorspelbaar en kan het fris 
zijn. In de meeste lodges is er laundry service. 
 
PASPOORT & VISUM 
Voor deelnemers met de Belgische nationaliteit: internationaal paspoort, geldig tot 6 
maanden na terugkeer. Er is eveneens een visumplicht voor Tanzania.  
 
GEZONDHEID 
Het risico op gele koorts transmissie is zeer laag. GELE KOORTS vaccinatie is niet strikt 
aanbevolen voor reizigers naar Tanzania. Nochtans, zelfs bij een vlucht rechtstreeks uit 
Europa, als er geen medische contra-indicatie bestaat, blijft het momenteel aangeraden. 
 
Deze inenting kan via de Travel Clinic in het Jessa ziekenhuis in Hasselt verkregen worden 
op afspraak. U dient hiervan een vaccinatie-bewijs mee te brengen. Verder raden wij een 
vaccinatie tegen tyfus, hepatitis A&B, tetanus en een antimalariakuur aan. Leidingwater is 
niet drinkbaar. Een goede bescherming tegen de zon is noodzakelijk. Verdere inlichtingen 

kan u verkrijgen via uw huisarts en via het Instituut voor Tropische Geneeskunde te 
Antwerpen (tel: 03/247.66.66 of surf naar www.itg.be).  
Een degelijke bijstandsverzekering is verplicht voor deze rondreis. 
 
KLEDING 
Voorzie lichte katoenen kledij met iets warms en winddicht voor de ochtendsafari’s en voor 
de bergen. Regenval is onvoorspelbaar, een lichte anorak is dus aan te raden. Voor de 
wandelsafari’s is kledij in kaki of zandkleuren aanbevolen. Comfortabele, stevige 
wandelschoenen alsook een rugzakje voor de natuurwandelingen. Zeker niet vergeten: 
zonnebril, badpak, zonnecrème met hoge beschermingsfactor, lippenbalsem, 
handschoenen, hoofddeksel, verrekijker, fototoestel en/of videocamera, 
reservebatterijen en/of batterijlader, zaklamp en/of hoofdlamp, persoonlijke medicatie en 
insectenwerende middelen voor tropische gebieden met hoog DEET-gehalte.  
 

ELEKTRICITEIT 

http://www.itg.be/


 
 

 
 

Netspanning is 240V en u kan zich best voorzien van een verdeelstekker van het Britse 
type met 3 platte polen.  
 
GELDZAKEN 
De munteenheid van Tanzania is de Tanzaniaanse shilling. U kan in Tanzania ter plaatste 
euro’s omwisselen. In de hotels kan u betalen met uw kredietkaart.   


