“Met de hele familie op safari was de
mooiste reis uit ons leven.”

Safari
Tanzania
De Serengeti is misschien wel het meest
bekende natuurreservaat van Afrika, gesitueerd
in het noordwestelijke deel van Tanzania,
grenzend aan het Victoriameer, net ten zuiden
van de evenaar. Hier beleeft u de mooiste
safari’s, heerlijk met z’n tweetjes, met goede
vrienden of misschien wel met de hele familie;
een herinnering voor het leven.

Serengeti,
Manyara, Tarangire
Dit is écht safari, staand in uw open landrover,
u goed vasthoudend en met uw verrekijker in
de aanslag achter de wilde beesten en het
opgejaagde wild aan. Van lodge naar lodge en
van de ene verbazing in de andere.
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“Een hele populatie impala's kan, door het
uitblijven van de voorjaarsregens, de geboorte
van duizenden kalfjes tot wel twee maanden
uitstellen.”

Ngorongoro krater
Een van de dichtstbevolkte wildgebieden ter wereld.

lodges. Het verschil schuilt in de lengte van uw safari, het
aantal gebieden dat u gaat bezoeken en natuurlijk in het
niveau van luxe, service en comfort, dat in de diverse
lodges en tented camps wordt geboden. And last but not
least de periode van het jaar die u verkiest om uw
safari-droomreis te maken. Wij helpen u graag bij het
maken van uw keus en samenstellen van uw reis.

Ngorongoro krater

De Ngorongoro krater is de grootste intacte caldera
(ingestorte vulkaankegel) ter wereld. Hij bevindt zich ten
westen van Arusha op 2200 meter hoogte en heeft een
doorsnee van 17 tot 21 kilometer en een oppervlakte van
ca. 260 vierkante kilometer. De rand van de krater ligt 600
meter boven de kraterbodem. Daardoor ontstaan
verschillende klimaatzones in de krater. In het midden van
de krater ligt een zoutmeer.
De kraterwand schermt het gebied in de krater grotendeels
af tegen de toevallige migratie van de dieren. In de krater
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TANZANIA - Ngorongoro

krater

leven permanent naar schatting 25.000 grotere zoogdieren
en op het hoogtepunt 500.000. Daarmee is dit één van de
dichtstbevolkte wildgebieden ter wereld.
De Ngorongoro krater was deel van het Serengeti
Natuurreservaat sinds zijn ontstaan in 1951 en werd in
1959 een zelfstandig natuurgebied. Sinds 1979 staat de
krater op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Serengeti en de Masai Mara. Een opvallende afwezige is
de giraf: door hun lange nek en lange poten kunnen zij de
steile afdaling naar de bodem van de krater niet maken of
anders zeker niet terug. Ook krokodillen, impala's,
antilopen en oribi's (dwergantilopen) komen niet in de
krater voor.

Bijna alle grote Afrikaanse dieren komen voor in de krater:
zebra's, gnoes, zwarte neushoorns, olifanten, leeuwen,
jachtluipaarden en nijlpaarden. De gnoepopulatie in de
krater neemt niet deel aan de grote migratie tussen de

Een safari in Tanzania kunt u maken zoals ú het wilt: van
een prachtige kennismaking ‘back to nature’ tot steeds
indrukwekkender safari’s met wellicht ook een ballonvaart
en kleine private aircrafts naar de mooiste locaties en

Safari in Tanzania, voor elk wat wils

Wist u dat maar liefst negen van de tien wildlifedocumentaires worden opgenomen in Serengeti National
Park. Hier gaat u namelijk gegarandeerd The Big Five
- leeuw, olifant, neushoorn, buffel en luipaard - zien en
misschien bent u wel getuige van een echte ‘kill’, een
jachtluipaard of een leeuw die een prooi vangt en
daadwerkelijk doodt. Bovendien heeft u in de Serengeti,
in de juiste tijd van het jaar, een serieuze kans om een
paar unieke foto’s te maken van ‘The Great Migration’.
Dat is de Grote Trek die een miljoen gnoes en zebra’s elk
jaar, clockwise, maken van de zuidelijke Serengeti naar de
centrale Serengeti, via de northwestern corridor even naar
Masai Mara in Kenia en weer terug naar de Serengeti.
U haalt zich zonder twijfel ‘the river-crossing’ van
duizenden gnoes en zebra’s voor de geest, waarbij de
zwaksten een gemakkelijke prooi vormen voor krokodillen
op de loer.
In vier verschillende landschappen maakt u kennis met
een enorme schare wilde dieren maar ook hun habitat,
variërend van een sterk bosrijke omgeving en opgedroogde
zoutmeren in het zuiden tot de uitgestrekte open vlakten
en savannen in de centrale Serengeti en the northwestern
corridor met zijn beroemde Grumetti rivier en Migration
Camp. En dan is daar de Ngorongoro krater, een van de
zeven wereldwonderen en een van de dichtstbevolkte
wildgebieden ter wereld. Gegarandeerd dat u hier oog in
oog komt te staan met een brullende mannetjesleeuw of
nijlpaard of een trompetterende olifant.
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Private safari Tanzania
Back to Nature tour

Private safari Tanzania
Highlights tour

3 of 4 of 5 dagen.

4 of 5 of 6 dagen.

Transfers met 4WD-rangerover.

Transfers met 4WD-rangerover en/of aircraft.

Arusha – Gibbs Farm – Ngorongoro

Arusha – Gibbs Farm – Ngorongoro krater -

krater - zuidelijke Serengeti en terug naar

zuidelijke Serengeti – Olduvai Gorge – centrale

Arusha.

Serengeti en terug naar Arusha.
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Private safari Back to Nature tour

Na vertrek uit Arusha start uw safari in de dichtbeboste
omgeving van Gibbs Farm ten zuiden van de Ngorongoro krater, waar u kennis maakt met de schier
onuitputtelijke vogelschare en The Wildlife van het
oerwoud. In de krater zelf gaat u duizend-en-een wilde
dieren zien en een picknicklunch gebruiken. De dag
daarna openbaart zich de uitgestrektheid van de zuidelijke
Serengeti aan u, wanneer u – zich goed schrap zettend in
uw rangerover – het jagend wild op de voet gaat volgen
en misschien wel getuige bent van een ‘kill’. Drie of vier of
vijf dagen een prachtige ervaring en kennismaking met de
Afrikaanse natuur, oog in oog met The Big Five.
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TANZANIA - back

to nature tour & highlights tour

Gibbs Farm

Een voorbeeld van sustainability.
Gebouwd in 1929 is Gibbs Farm, gesitueerd precies
halverwege Lake Manyara en de Ngorongoro krater, een
van de oudste guesthouses van Tanzania, gelegen op een
grote koffieplantage. Geheel gerenoveerd tot een hoge
standaard van luxe en comfort heeft het zijn koloniale
bouwstijl en sfeer volledig behouden. U waant zich hier
terug in de tijd en geniet ten volle van de serene rust en
de heerlijke diners die hier met liefde worden bereid met
ingrediënten uit eigen tuin.

Private safari Highlights tour

Ten opzichte van de eerste reis voegt u een of twee extra
dagen toe met een verblijf en game drives in de centrale
Serengeti en maakt daarmee uw safari-experience nog
intenser en indrukwekkender. Als u wilt kunt u in de
vroege ochtend een ballonvaart maken over het ontwakend
wild van deze oneindig uitgestrekte vlakten, gevolgd door
een uitgebreid Engels ontbijt in the bush. En in plaats van
op de laatste dag terug te rijden naar Arusha kunt u ook in
een achtzitter propellervliegtuig op geringe hoogte vanuit
de centrale Serengeti over de Ngorongoro krater
terugvliegen. Dan is uw droomreis helemaal compleet!

Begin en eind in Arusha
Elke safari begint en eindigt in Arusha en niet
ver van Kilimanjaro Airport, waar u meestal
’s avonds arriveert. Hier ontmoet u uw private
ranger/driver/guide met uw privé rangerover,
die de hele periode bij u blijft en de hele dag
voor u klaar staat, alle safaritochten met u maakt
en u ook over land van lodge naar lodge brengt
of naar de airstrip van een private resort voor een
korte binnenlandse vlucht. Een goede ranger
heeft een gedegen opleiding genoten en weet
alles van de bush en het wildlife.
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Private safari
Luxury tour Tanzania

Private safari Tanzania
The Grand tour

5 of 6 of 7 dagen.

7 of 8 of 9 dagen.

Transfers met 4WD-rangerover en aircraft.

Transfers met 4WD-rangerover en aircraft.

Arusha – Lake Manyara – Ngorongoro krater -

Arusha – Tarangire - Lake Manyara – Ngoro-

zuidelijke Serengeti – Olduvai Gorge - centrale

ngoro krater - zuidelijke Serengeti – Olduvai

Serengeti – northwestern corridor en door de

Gorge -centrale Serengeti – northwestern

lucht over de Serengeti terug naar Arusha.

corridor – Lobo Area en door de lucht over de
Serengeti terug naar Arusha.

Private safari Luxury tour

Wij breiden uw safari verder uit met een dag extra aan het begin én
aan het eind omdat u nu zuidwestelijk van Arusha start bij het Lake
Manyara, dat omgeven door oerbossen een geheel nieuwe dimensie
aan uw safari toevoegt. Flamingo’s, spelende apen en volop olifanten
bevolken dit natuurreservaat en in het midden ligt een gigantisch,
grotendeels drooggevallen zoutmeer. Met uw privé ranger/driver/
guide vervolgt u uw weg naar de Ngorongoro krater, de zuidelijke en
centrale Serengeti en maakt u een stop bij de Olduvai Gorge en een
Masai dorp.
De dag of dagen extra aan het eind van uw safari brengt u door verder
noordwaarts, nabij de Grumetti-rivier. Hier barst het van de wilde
beesten, zebra’s en gnoes, in de juiste tijd van het jaar klaar voor de
river-crossing. Een private aircraft brengt u uiteindelijk vanuit deze
northwestern corridor terug naar Arusha, waarbij u de hele Serengeti
nog eens, maar nu vanuit de lucht, in ogenschouw neemt.
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TANZANIA - luxury

tour & grand tour

Olduvai Vallei

Iets ten noorden van de Ngorongoro krater ligt
de Olduvai Gorge, waar in 1959 Mary Leakey
een bijna twee miljoen jaar oude apenschedel
vond, die als voorloper van de Homo Sapiens
erg belangrijk was voor de evolutietheorie. In
1972 werden hier zelfs voetstappen van mensen
gevonden die naar schatting bijna vier miljoen
jaar oud zijn. Een klein museum ter plaatse
brengt een en ander op onvervalst Afrikaanse
wijze in beeld. Op uw route door de centrale
Serengeti is een bezoek aan dit museum een
aanbeveling waard.

Private safari Grand tour

De ultieme Safari droomreis in Tanzania gaat u maken wanneer we
ook de Luxury Tour uitbreiden en allereerst een paar dagen safariexperience plannen in het Tarangire National Park, ten zuiden van
Lake Manyara. Uw safarireis start dan met een binnenlandse vlucht
naar Tarangire, op de derde dag gevolgd door een korte vlucht met
private aircraft naar Lake Manyara, waar u tevens een nacht verblijft.
En daarna openbaart zich de schoonheid van de zuidelijke, centrale èn
noordwestelijke Serengeti, zoals omschreven in de Luxury Tour aan u.
Uw safari eindigt in het noorden van de Serengeti, waar u vanaf de
Lobo airstrip met een private aircraft over de gehele Serengeti terug
naar Arusha vliegt. Een indrukwekkende safari-droomreis,
vanzelfsprekend geheel samengesteld conform úw wensen en
verlangens, waarbij u juist door af en toe gebruik te maken van private
aircrafts alle belangrijke reservaten bezoekt.

Tarangire National Park

Het Tarangire National Park ligt in het
noorden van Tanzania in het district Manyara
en dankt zijn naam aan de Tarangire rivier
die door het gebied loopt en het park een heel
groen aanzicht geeft. In de droge tijd, juni t/m
november, vormt de rivier de voornaamste
levensader voor de wilde dieren, die zich hier
verzamelen om te paren. Tarangire is vooral
bekend door de hoge dichtheid aan savanneolifanten. Je kunt hier in genoemde periode
grote kuddes hoefdieren verwachten met
duizenden steppezebra's, gnoes en kafferbuffels
maar ook waterbokken, masaigiraffen, dikdiks,
impala’s en verder grote roofdieren zoals
leeuwen en luipaarden.
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