Scott Bilsen Travel
Superb Tours for the discerning traveller
2021 Indicatie Prijsniveau Safari in Zuid-Afrika / Tanzania / Zambia / Botswana
«Een huis bouwen moet je eigenlijk twee keer doen, uw safari dient meteen de eerste keer perfect te zijn»

Prijs indicatie volledig verzorgde PRIJZEN ZIJN INDICATIEF IN EURO, PPPFBS*. Op basis van een 2-persoons lodge/-luxe tent, van begin tot eind
geheel verzorgd. Inclusief alle safaris met professionele rangers/drivers/guides, alle bushwalks, activiteiten, safariprivé-safari, o.b.v. 4 personen met
gamedrives, night safari’s, alle transfers over land of water of door de lucht als aangegeven, alle overnachtingen in
eigen Jeep en ranger/driver/guide.
prachtige accommodaties inclusief laundry service en ontbijt, entrance-fees voor wildparken en alle lunches en diners,
Met twee personen is het dus iets
inclusief local beers, huiswijnen en water. Exclusief fooien en gratitudes voor uw ranger en driver/guide.
duurder en met zes personen is
het dus iets goedkoper.
P.A. = transfer met Private Aircraft,
klein propellor vliegtuig.
*PPPFBS = Prijs per persoon Full
Board Service = alles inbegrepen.
Exclusief de Intercontinentale vluchten.
06-37661203 OF gijs@scottbilsentravel.com
Wij werken met betrouwbare mensen, die
wij persoonlijk kennen en met betrouwbaar
materieel, zodat u niet met een gebroken
vooras komt te staan of zonder water of olie.

Alle lodges en accommodaties zijn door ons persoonlijk geïnspecteerd en goedgekeurd en liggen op de mooiste
locaties. Genoemde prijzen zijn gebaseerd op een safari met 4 personen in de beste periode van het jaar
als aangegeven. In het voorseizoen en naseizoen liggen de prijzen lager. Ook bieden veel resorts zogenaamde
Family lodges and tents, die het prijskaartje eveneens vriendelijker maken.
Optioneel in de Serengeti – Tanzania: Early Morning Balloon flight gevolgd door ontbijt in the bush à ca. € 400,- per persoon
Niveau van accommodatie:

Aantal dagen

Beste periode

***sterren niveau

****sterren niveau

*****sterren en hoger

PPPFBS vanaf:

PPPFBS vanaf:

PPPFBS vanaf:

Safari Zuid-Afrika
2 of 3 of 4 dagen

sept-mrt

800 - 1200 - 1600

950 - 1425 - 1900

1200 - 1800 - 2400

Private Game Resort Pilanesberg of Madikwe

2 of 3 of 4 dagen

sept-mrt

700 - 1050 - 1400

900 - 1350 - 1800

1100 - 1650 - 2200

Private Game Resort Shamwari of Amakhala

2 of 3 of 4 dagen

sept-mrt

600 - 900 - 1200

700 - 1050 - 1400

nvt

Safari in Tanzania

Private Highlights Tour
Private Luxury Tour
Private Grand Tour
Vintage safari – Classic Car

South Luangwa & Victoria Falls
South Luangwa & Lower Zambezi & VicFalls
Echte Mannen Safari Experience

3 of 4 of 5 dagen
4 of 5 of 6 dagen incl. 1x P.A.
5 of 6 of 7 dagen incl. 1x P.A.
7 of 8 of 9 dagen incl. 3x P.A.
4 of 5 of 6 dagen

juni-aug

1450 - 1800 - 2250

1750 - 2150 – 2450

nvt

juni-aug

2150 - 2600 - 3050

2550 – 3100 - 3650

3150 - 3850 - 4500

juni-aug

3100 - 3650 - 4200

3600 - 4250 - 4900

4200 - 4970 - 5740

juni-aug

4750 - 5300 - 5850

5450 - 6100 - 6750

6290 - 7060 - 7830

sept-okt

nvt

3200 – 4000 - 4800

3600 - 4500 - 5400

Victoria Falls & Okavango Delta
Mobiele Safari Okavango Delta

retour
vlucht
vanaf
Schiphol
naar:

Ca. 1100,-

Ca 1100,-

Via Lusaka

6 of 7 dagen incl. 2x P.A.

aug-okt

nvt

4800 - 5800

5400 - 6200

of via

aug-okt

nvt

6100 - 6800

6500 - 7300

Johannesburg

8 of 9 of 10 dagen incl. 4x P.A. aug-okt

nvt

7200 - 7900 - 8600

8000 - 8800 - 9600

nvt

9500

11500

7 of 8 dagen incl. 3x P.A.

10 dagen VicFalls-Zambezi-Luangwa; met 6 personen

aug-okt

Safari in Botswana
Victoria Falls & Chobe Natural Park

en
o.b.v.
snelste
route

Kilimanjaro

Safari in Zambia
South Luangwa

KLM
Economy
Class

Johannesburg

Private Game Resort Sabi Sands Krugerpark

Private Back to Nature Tour

Indicatie

Ca. 1350.-

Victoria Falls

6 of 7 dagen
8 of 9 of 10 dagen incl. 3x P.A.
Start & einde in Maun, Botswana. Verblijf in luxe tenten

mei-okt
apr-okt

nvt

4600 - 5400

5700 - 6700

Of Maun via
Johannesburg

nvt

5750 - 6400 - 7100

7950 - 8600 - 9900

v.a. 800,- PP p/dag afhank.

van de periode vh jaar en

de grootte van de groep.

Ca. 1150,-

Enkele quotes, die u wellicht interesseren:
(de gulle gevers zijn bij SBT bekend)
*

“Duur, duur ? deze reis was helemaal niet duur !
Weet je wat dúúr is ?
Juist, als de verhouding tussen prijs en kwaliteit niet klopt. Als je geen waar krijgt voor je goeie geld !
Dát is duur !!”
*
“Wat ben ik blij dat we jou gevonden hebben.
Als je op internet zoekt, krijg je alleen maar “goedkoop, goedkoop, goedkope reizen” aangeboden.
En dat willen we helemaal niet.
Wij willen dat het perfect geregeld is, dat alles klopt en ook het prijskaartje.”
*
“De hele reis klopte van begin tot eind. We hebben werkelijk van elk moment genoten.
Je kon merken dat jij jarenlange ervaring hebt. Ook de volgorde en opbouw van de reis was uitstekend”.
*
“Die helikoptervlucht boven de Victoria Watervallen vergeten we nooit meer.”
*
“Wat een geweldig goed advies om nou nét iets meer uit te geven in plaats van thuis te komen
en te moeten zeggen: het was het allemaal nét niet”.
*
“De lodges waren keurig onderhouden en boden inderdaad alle luxe en comfort.
Ook het eten was perfect en de vakbekwaamheid van de rangers gewoon subliem.”
*

