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 Vin & Voyage 

Jaarprogramma  2017 

April Reims. 3 dagen 

 Toscane, 5 dagen 

Mei Andalusië, 6 dagen 

Juni Porto, Douro, 6 dagen 

Aug. Safari Serengeti. 9 dgn. 

Sept. Zuid-Afrika, 14 dagen 

Okt. Georgië, 5 dagen 

Nov. Chili-Argent.13 dagen 

1992 -JUBILEUMJAAR - 2017 

 
Kijk goed in uw mailbox!  

---------------------------------------------- 

Vin & Voyage – Palmarès, 

georganiseerde reizen sinds 1992 

Alicante-Jumilla: 2003  

Andalusië: 2005-2006-2007 

Australië: 2008 

Bordeaux: 1992-1997-1999-2001 

2005-2014-2015 

Bourgogne: 1993-1996-1999-2000 

(2x)-2001-2004-2005-2006-2011 

2013-2014-2015 

Chablis: 2004-2006-2015 

Chili-Argentinië: 2005-2006 (2x) 

2007-2008-2009-2010 

Elzas: 1994-2001-2003-2005-2009 

2011-2015 

Loire: 1995-1998-2000-2002-2004-

2007-2008-2010-2012-2015 

Madeira: 2006-2007-2008 -2009 

Normandië: 1999-2004-2005 

Porto, Douro: 1997-2003-2005 

2006-2007-2010-2016 

Praag: 2004-2007-2009 (2x) 

Reims: 1992-1993 (2x)-1995-1996 

1998 (2x)-2000-2002-2003-2004 

2007-2008-2009-2010-2014-2015 

Serengeti, Tanzania, 2005-2006-

2007-2012-2015-2016 

Toscane: 1999-2001-2004 

2005(+Palio)-2007 (+Palio)-2008 

(+Palio)-2009-2015-2016 

Zuid-Afrika: 1996-1997-1999-2000 

(3x)-2001 (2x)-2002 (2x)-2003 

2004-2005 (2x)-2006-2007-2008 

2009-2010-2011-2013-2015 

 

Serengeti – Tanzania – De Mooiste Aller Safari’s 
 

Ik heb twee reizen hieronder uitgewerkt: Reis (A) (in rood) van het 

allerhoogste niveau van luxe, service en comfort en met verblijf in 

semi-permanente Tented Camp “Under Canvas”. De Ultieme Safari. 

Reis (B) (in blauw) van een prachtig mooi niveau met perfecte locaties 

en een prachtig programma. 

U moet er even voor gaan zitten; het lezen zelf al is een belevenis !! 

 

 

 

This is the definition of thrilling: “taking a fourteenseat, single-propeller 

airplane from a tiny airport on the outskirts of Arusha and, within minutes, 

seeing giraffes and herds of elephants roaming below. 

 

 It’s The Discovery Channel come alive! I felt I was flying with Robert 

Redford in the movie Out of Africa, swooping between breaks in the clouds 

and taking in the savannah, the long rivers, the green marshes and the rocky 

mountains, a poem of contrasts beyond compare.  

And this forty minute flight was the first of many surprises which I was about 

to experience…” 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi01_bU06fPAhVEORoKHU5lCb8QjRwIBw&url=https://aliceverheij.wordpress.com/2007/11/28/over-25-jaar/&psig=AFQjCNEssd_6DheMFDKC_zmLBiVFmI1_4Q&ust=1474794468062084
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Vier volledig wisselende landschappelijke entourages, bieden u in Tanzania de gelegenheid om de 

dieren in hun natuurlijke omgeving te spotten en je helemaal "een" te voelen met de natuur. Onze 

voorbereidingsreis langs alle exclusieve lodges, heeft geresulteerd in een prachtige safarireis, de wij u 

met genoegen aanbieden: ACHT dagen safari (Reis A)   en   ZEVEN dagen (Reis B), die van 

begin tot eind zullen boeien en verrassen en die u op de mooiste plekjes brengen van Tanzania. 

 

Lake Manyara, 

met zijn dicht beboste oerwouden, waarin de olifant zich heerlijk thuis voelt. 

De Ngorongoro Krater, 

waarin duizend-en-een dieren met elkaar hebben leren overleven of elkaar naar het leven staan. 

De Centrale Serengeti, 

een grootse, weidse, open savanne met een keur aan wildlife. Bovendien kunt u hier een schitterende 

ballonvaart maken in de vroege ochtend. Een belevenis om nimmer te vergeten. 

The North-West Corridor, 

sterker begroeid en met velerlei riviertjes en de grote Grumeti Rivier, waarin de krokodil geduldig op 

zijn prooi wacht en een miljoen gnoes en zebra’s verzamelen voor hun grote trek naar het Kenia  

(The Great Migration). 
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De reis van dag tot dag, zowel reis (A) als reis (B). 

 

Uw safari-experience begint in het Lake Manyara National Park en vervolgens bezoekt u de 

Ngorongoro-krater en vliegt u in reis (A) naar The Western Corridor om daar in semi-permanente 

Tented Camps te verblijven OF rijdt u in reis (B) door naar de Centrale Serengeti (waar u ook een 

ballonvaart kunt maken) om daar een paar heerlijke dagen onvergetelijke safari-tochten mee te 

maken. 

 

Zowel reis (A) als (B) zijn hieronder uitgewerkt. 

Het verschil schuilt in standaard van luxe, service en comfort van de lodges. En dus in prijskaartje. 

Reis (A) is van het allerhoogste vijf-sterren-niveau en kent bovendien drie kleine, binnenlandse 

vluchten, twee korte en een langere en eindigt helemaal in het westen van de Serengeti met drie 

overnachtingen in zogenaamde semi-permanente Tented-Camps (Under Canvas geheten), die licentie 

hebben om hun kamp te verplaatsen, zo dicht mogelijk bij The Wildlife. 

Reis (B) gaat uit van alles te berijden met open 4x4 Range Rovers en bovendien biedt deze reis de 

gelegenheid om in de centrale Serengeti een ballonvlucht te maken; een onvergetelijke ervaring. 

Lodges, service en comfort zijn in deze reis ook uitstekend; van een vier-sterren-niveau. 

 

Zowel in reis (A) als in Reis (B) vliegt u de laatste dag met een klein vliegtuig terug naar Arusha, 

waarbij u de (hele) Serengeti nog eens in ogenschouw neemt. Reis (A) helemaal vanuit het uiterste 

westen van de Serengeti, Reis (B) vanuit de centrale Serengeti, een kortere vlucht, zoals u begrijpt. 

 

Dag 1- Zondag 

 

Vertrek vanaf Schiphol. Een rechtstreekse dagvlucht van 8 uur brengt u naar Kilimanjaro 

International Airport in Tanzania, vlak bij de stad Arusha, waar u arriveert om 20.00 uur. “”Meet & 

Greet”en transfer in reis (A) naar The Legendary Lodge***** en in reis (B) naar Lake Duluti Serena 

Lodge, een uurtje rijden vanaf het vliegveld. 

 

  
Legendary Lodge*****           Duluti Serena Lodge**** 

 

Hier wordt u ontvangen met een welkomstdrankje en nog een kleine snack. Daarna geniet u een 

heerlijke nachtrust. De volgende ochtend start uw safari-experience echt! In reis (A) met een kleine,  

korte binnenlandse vlucht naar Manyara National Park, ten zuiden-westen van Arusha,, in reis (B)  

met een transfer per Range Rover over land daarheen. 
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Dag 2 – Maandag 

Vandaag is uw reisdoel Lake Manyara, ten zuid-westen van Arusha.  

 

In reis (A) vliegt u daarheen vanaf Arusha Airstrip met een kleine 14-seater. Daar staat een Ranger u 

op te wachten om u naar uw vijf-sterren-Lodge te brengen, The Manyara Tree Lodge, ten zuiden van 

Serengeti Ngorongoro-krater (zie kaartje). Deze Tree-lodges zijn midden in het oerwoud IN de bomen 

gebouwd. Wij maakten ’s-ochtends mee dat een olifant tegen ‘onze stam’ stond te schurken; geen 

probleem natuurlijk als u weet dat dit natuurlijk zeer grote, robuuste bomen zijn. Wèl een belevenis 

om nooit te vergeten. Hier verblijft u twee nachten; alles inbegrepen; inclusief ‘laundry’ als u wenst. 

Na aankomst in de Tree Lodge wacht u eerst een heerlijke lunch. Daarna maakt u uw eerste safari in 

open Range Rovers door dit bosrijke gebied aan de rand van het grote Lake Manyara. 

Aan het eind van de middag serveert men hier, na terugkomst van uw eerste safaritocht, een 

‘aangeklede borrel’ en aansluitend een prima diner in de “Boma” onder deze lodges, waarna u van 

een welverdiende nachtrust geniet….midden in het oerwoud!   
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In reis (B) brengt uw Ranger in een Range-Rover u vanuit Arusha naar Manyara National Park. U reist 

in open Range Rovers, zodat u voldoende blikveld heeft om alles goed te zien. In de schaduw van het 

opengeklapte dak, kunt u, staande in de jeep, de prachtigste foto’s maken. Een lunchpakket verorbert 

u onderweg in the bush en u arriveert in de tweede helft van de middag bij uw lodge, The Lake 

Manyara Serena Safari Lodge, waar u twee nachten verblijft. Hier serveert men vanavond een lekker 

buffet-diner, waarna u van een welverdiende nachtrust geniet. 

 

 
 

   
Laka Manyara Serena Safari Lodge**** 

 

Dag 3 – Dinsdag 

 

Een volledige dag Safari-drive vandaag in het Manyara National Park. In reis (A) komt u na de 

ochtendsafari terug in uw lodge om er een heerlijke lunch te genieten en misschien aansluitend een 

kleine siësta. De middagsafari brengt u naar het Meer van Manyara zelf, waar volop flamingo’s te zien 

zijn. In reis (B) neemt u wederom een lunchpakketje mee, waarvan u onderweg geniet en waardoor u 

geen moment zult missen van al het indrukwekkends dat hier in het beboste deel als ook de open 

vlakten en het Manyara-meer te zien is. Aan het einde van de dag wacht in The Tree lodge wederom 

een lekkere borrel op u en wordt in beide lodges ’s-avonds een prima diner aangeboden. (In The Tree 

Lodge geserveerd in de centrale ”boma”; in de Serena Safari Lodge als keurig buffet-diner.) 
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Dag 4 – Woensdag 

 

Zowel in reis (A) als reis (B) is vandaag in de ochtend een transfer voorzien in noordelijke richting 

naar de Ngorongoro-krater. Per open Range Rover natuurlijk, want ook onderweg is van alles te zien. 

U arriveert daar tegen lunchtijd. In reis (A) betreft dit The Ngorongoro Crater Lodge***** en in reis (B) 

de Ngorongoro Serena Lodge****. In beide reizen maakt u, onderweg naar de Krater een tussenstop bij 

Gibbs Farm, een koffieplantage. Een kort bezoek hier wordt in reis (B) gevolgd door een lunch ter 

plaatse terwijl reis (A) doorrijdt naar The Crater Lodge, waar een mooie lunch op uw wacht. 

 

   
 

 
 

In de middag is in beide reizen een eerste kennismaking gepland met de Ngorongoro-krater, een van 

de zeven wereldwonderen. In deze Caldera, de grootste intacte ter wereld – een komvormige krater, 

ontstaan door vulkanische activiteit – met een doorsnee van 17-21 km. op een hoogte van 2200 meter 

boven zeeniveau, leven noodgedwongen alle dieren in harmonie en in onmin met elkaar.  

 

De kraterwand schermt het gebied in de krater grotendeels af tegen de toevallige migratie van de 

dieren. De leeuwenpopulatie vertoont daardoor een sterke inteelt. De scheiding van andere leeuwen 

wordt versterkt door de Masaibewoning tussen deze populaties. Anderzijds kunnen trekkende 

kuddedieren zoals gnoes de krater wel bezoeken. In de 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  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Serengeti


                      Vin & Voyage                         Ultieme Safari Serengeti Tanzania                   Gijs van Bilsen 
        A matter of lifestyle                         12-20 augustus 2017 gijs@vanbilsen.nl 

 

ontstaan in 1951 en werd in 1959 een zelfstandig natuurgebied. Sinds 1979 staat de krater op de 

UNESCO-lijst als werelderfgoed. Bijna alle grote Afrikaanse dieren komen voor in de krater: zebra's, 

gnoes, zwarte neushoorns, olifanten, leeuwen, jachtluipaarden, en nijlpaarden. De gnoe-populatie in 

de krater neemt niet deel aan de grote migratie tussen de Serengeti en de Masai Mara. Een opvallende 

afwezige is de giraffe: door hun lange nek en lange poten kunnen zij de steile afdaling naar de bodem 

van de krater niet maken. 

Terug in uw lodge wacht u vanavond een lekker diner en aansluitend goed bed voor een 

welverdiende nachtrust. Het is hier vlak bij de evenaar al vroeg donker, aardedonker wellicht. En als 

het open weer is openbaart zich een sterrenhemel als nooit tevoren! 

 

 
 

   
   

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zebra_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_gnoe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_neushoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olifanten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuw_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jachtluipaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijlpaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Migratie_(dieren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Serengeti
https://nl.wikipedia.org/wiki/Masai_Mara
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giraffe_(dier)
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In beide lodges geniet u een onbeschrijflijk mooi uitzicht over de krater waarvan de bodem zich een 

kleine 600 meter lager bevindt. Adembenemend mooi natuurschoon. Het diner wordt geserveerd met 

uitzicht op de krater en u overnacht hier ook met datzelfde uitzicht!  
                                                                                                                                     Ngorongoro Serena Safari Lodge
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Dag 5 –Donderdag 

 

Met het blote oog zijn ze niet te zien, maar ze zitten er echt: honderdduizend flamingo’s, aan het water 

in de krater. U komt ze vandaag zeker tegen.  

Deze hele dag staat in het teken van een safari-drive in de Ngorongoro-krater. U vertrekt in de 

ochtend en uw Ranger neemt voor onderweg een heerlijk lunchpakket / picnic-lunch mee. 

 

   

  

   

 
   

Na de lunch in de Krater en een korte toer, keert u terug in uw lodge. Heerlijk een paar uurtjes vrije 

tijd! Met een fabuleus uitzicht. Na het diner - in reis (A) à zelfs à la carte - geniet u heerlijk van een 

welverdiende nachtrust in deze totale stilte.  

En bij het openslaan van de gordijnen morgenvroeg kijkt u recht de krater in ! 
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Dag 6 – Vrijdag 

 

Reis (A) brengt u vandaag met een korte vlucht van ongeveer een uur vanaf de airstrip van Manyara, 

een uurtje rijden deze ochtend, helemaal naar The Western Corridor in de Serengeti, naar  Kogatende, 

waar de luxe tenten van Under Canvas staan opgesteld. U wordt na de landing opgewacht door een 

ranger/driver/guide, die u hier naartoe zal rijden. Meteen in het hartje van de Serengeti en – als het 

goed is – zeer nabij The Great Migration, bevindt u zich nu. Drie nachten verblijft u in dit “Tented 

Camp” dat van alle luxe voorzien is.  Under Canvas heeft als een van de weinige safari-operators de 

licentie om The Great Migration op de voet te volgen en hun luxe tentenkamp op te breken en elders 

op te bouwen. Dit is het echte werk ! Dit is ècht safari, zoals u het op Discovery Channel wel eens ziet ! 

 

 
 

  
 

Het zal u niet verbazen, u start hier eerst met een heerlijke lunch, midden in the bush, waarna u even 

gelegenheid hebt om u op te frissen als u wenst in uw eigen luxe tent. Let wel dat deze Under Canvas 

accommodatie natuurlijk niet omheind is en dat derhalve alle wilde dieren vrijelijk gelegenheid 

hebben om te naderen. U blijft dus onder de hoede van de Rangers en wachters en u gaat 

vanzelfsprekend niet even op eigen houtje een korte wandeling maken! 

In de middag staat een eerste safari-tour gepland om de omgeving te verkennen. Ongetwijfeld zal uw 

ranger/driver/guide u al enig inzicht verschaffen over wáár u de volgende ochtend het meeste wild 

mag verwachten te gaan zien. Eind van de dag serveert men hier een keurig diner, waarna de nacht 

vroeg valt. U wordt beschermd deze dagen door vakbekwaam en daartoe geautoriseerde Rangers. 

Dus als u vannacht een leeuw hoort brullen of hyena’s dichtbij waant, weet u zich in goede handen! 
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Reis (B) kent een ander programma op deze zesde dag: u gaat per Range Rover naar de centrale 

Serengeti maar u start uw dag vandaag eerst met een bezoek aan een Masai dorp en vervolgens rijdt u 

door naar de Olduvai Delta, waar de oudste menselijke resten zijn gevonden.  

 

         
 

Rond het middaguur arriveert u bij de Serena Serengeti Lodge, waar u  twee nachten verblijft. Hier 

gebruikt u de lunch en heeft u een paar uurtjes voor u zelf. Misschien een lekkere duik in het 

zwembad of in ieder geval een paar uurtjes rust aan de rand ervan… met een lekker glaasje binnen 

handbereik. In de namiddag trekt u er weer op uit om – nu het afkoelt – de wilde beesten weer actief 

te zien.  Omstreeks 19.30 uur keert u terug in uw lodge en geniet u van een welverdiende maaltijd en 

lekkere nachtrust.  
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Een volledige dag Central Serengeti als ook Western Corridor garanderen u een kennismaking met 

alle klein en groot wild, zoals leeuw, neushoorn, buffet, nijlpaard, luipaard, jachtluipaard, giraffe, 

zbra’s, gnoes, wildebeesten, krokodillen en natuurlijk olifant. 
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Dag 7 – zaterdag 

Reis (A) biedt, zoals hierboven weergegeven de ultieme safari-ervaring door – overigens in alle luxe 

en comfort – te overnachten en verblijven in het Tented Camp van Under Canvas. Dat is in optima 

forma “Thrilling”.  Deze zevende dag staat derhalve geheel in het teken van The Great Migration, de 

grote trek van wildebeesten, buffels, gnoes, zebra’s, impala’s etc. etc. naar uitgestrekte groen vlakten 

met jonge scheuten en vers gras. Het hele jaar door vertoont deze trek van miljoenen beesten een 

kloksgewijze beweging van het Lake Manyara district ( waar uw reis begon), via de centrale Serengeti 

naar uiteindelijk de westelijke delen van de Serengeti (The Western Corridor) waar ze rivieren als 

Grumeti oversteken met gevaar voor eigen leven. U kent ongetwijfeld de beelden op Discovery 

Channel. Niet voor niets worden maar liefst negen van de tien wildlife-producties opgenomen in de 

Serengeti. 

 

 
 

Een garantie krijgt u natuurlijk nooit; de natuur is onvoorspelbaar. Maar een safari plannen in 

augustus in de The Western Corridor, daarbij opgeteld dat Under Canvas de licentie heeft om zijn 

kamp te verplaatsen en The Great Migration feitelijk op de voet te volgen, schept een gerede kans dat 

u dit gaat meemaken. Misschien geen echte oversteek van een rivier maar hopelijk zeker de blik op 

één miljoen wildebeesten, gnoes, zebra’s en andere dieren, die van een onheilspellende onrust blijk 

geven om de oversteek te gaan wagen. 

 

Reis (B) daarentegen biedt een unieke gelegenheid om in de Centrale Serengeti een heuse Ballon-

Safari te gaan meemaken, die natuurlijk voor dag en dauw aanvangt en u op een wel heel bijzondere 

manier laat kennismaken met het ontwaken van The Wildlife. Dit kan vanuit de Serena Serengeti 

Lodge worden gearrangeerd. U moet dan wel vroeg opstaan (rond de klok van 04.30 uur) maar 

gegarandeerd wordt dat u deze ervaring nimmer meer vergeet. NA deze enerverende ballonvaart, 

wordt in the bush een uitgebreid Engels ontbijt geserveerd. Je vraagt je af waar men het vandaan 

haalt, want u kunt kiezen wat u wilt, tot en met Eggs Benedict ! Onvergetelijk !  
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Na afloop van deze ballonvaart wordt u –zoals gebruikelijk in deze tak van luchtvaart, gedoopt met 

een champagne en serveert men in the bush een uitgebreid Engels ontbijt. Rond de klok van 10.30 uur 

bent u weer terug in de Serengeti Serena Lodge. Even tijd voor u zelf; wellicht een kleine siësta vóór 

de middag. Na de lunch staat een laatste safari-drive op het programma voor deze reis (B). Een 

lekkere maaltijd sluit de dag af. U bent ongetwijfeld toe aan een goede nachtrust. 
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Dag 8 – Zondag 

 

De Safari-reizigers van reis (B) worden vandaag na het ontbijt naar de airstrip van Seronera gebracht 

voor een korte vlucht met een 14-zitter naar Arusha. U overziet een flink deel van de Serengeti nu 

nogmaals maar dan vanuit de lucht. 

In het begin van de middag arriveert u in Arusha, waar eerst nog van een lekkere lunch genoten 

wordt. Daarna volgt  de transfer naar  Kilimanjaro International Airport, een klein uurtje rijden. Hier 

neemt u immers de intercontinentale vlucht terug naar huis, naar  Schiphol-Amsterdam.  Tenzij u 

natuurlijk besloten heeft om uw reis te verlengen met een paar relaxte dagen in een mooi resort op 

Zanzibar of wellicht zelfs de Seychellen. Wij helpen u graag bij uw keus en boekingen. 

 

 

Reis (A) doet er nog een schepje bovenop; u bevindt zich immers in het meest drukke deel van de 

Serengeti, als het goed is. Dat betekent dat ook vandaag een ontmoeting met The Great Migration 

hopelijk bewaarheid wordt en u miljoen(en) beesten gaat zien. Van dichtbij, wel te verstaan. 

Een heel enerverende dag en onvergetelijke afsluiting van een bijzondere safari-reis! 

 

 
 

Een aangeklede borrel en lekker diner wordt vanavond geserveerd in the Dinner Tent van deze Under 

Canvas expeditie! Apotheose van een reis om nimmer te vergeten. 
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Dag 9 – Maandag 

 

Deze dag vliegt u van Kogatende terug naar Kilimanjaro, met een private aircraft aan het eind van de 

ochtend. Van west naar oost en dus over de Western Corridor & Central Serengeti en de Ngorongoro 

Krater. U kunt alles nog eens goed bekijken vanuit de lucht, want u vliegt met een klein toestel en op 

geringe hoogte. 

 

   
 

U neemt hier uw intercontinentale vlucht naar huis … OF naar Zanzibar of de Seychellen voor nog vijf 

of zes dagen heerlijk genieten van goudgele stranden en 5-sterren-service. 

 

 

SAFARI SERENGETI, TANZANIA – A LIFETIME EXPERIENCE ! 

 

 

BEIDE REIZEN OVERZICHTELIJK SAMENGEVAT: 

 

 

REIS (A) 
- Dag 1 aankomst Kilimanjaro International Airport, “Meet & Greet”, transfer naar Legendary  

  Lodge. Snack & overnachting. B&B 

- Dag 2 met een klein vliegtuig naar  airstrip Lake Manyara National Park. Transfer naar   

              Manyara Tree Lodge. Safaritochten daar, Manyara Tree Lodge, Full service; D.B&B 

- Dag 3 volledige dag safari’s rond Lake Manyara; Manyara Tree Lodge, Full service; D.B&B. 

- Dag 4 Gibbs Farm Coffee Plantage, safari naar Ngorongoro Crater Lodge, waar u eerst de  

              lunch geniet. In de middag safari in Krater. Avond Crater Lodge, full service; D.B&B. 

- Dag 5 volledige dag safari-ervaring Ngorongoro-krater. Crater Lodge, full service; D.B&B 

- Dag 6 Transfer naar Manyara airstrip voor korte vlucht helemaal naar Western Corridor van 

  de Serengeti, “Meet & Greet” met uw ranger,driver,guide. Transfer naar Tented  

  Camp “Under Canvas”. Safari-tours, full service; D.B&B 

- Dag 7 all day safari-drives op zoek naar Great Migration, D.B&B in Under Canvas; Thrilling! 

- Dag 8 all day safari op zoek naar Great Migration, Farewell Dinner, B&B Under Canvas. 

- Dag 9 Met klein vliegtuig rechtstreeks terug naar Kilimanjaro International Airport 

              voor intercontinentale vlucht naar  huis….OF verlenging op Zanzibar of Seychellen 
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REIS (B) 
- Dag 1 aankomst Kilimanjaro International Airport, transfer to Lake Duluti Serena Lodge;  

  “Meet & Greet”, snack en overnachting. 

- Dag 2 met Range Rover naar Lake Manyara National Park. Safaritochten daar, Lake  

  Manyara Serena Safari Lodge, D.B&B 

- Dag 3 volledige dag safari rond Lake Manyara; Serena Safari Lodge, D.B&B. 

- Dag 4 Gibbs Farm Coffee Plantage + lunch, safari naar Ngorongoro Serena Lodge, in de  

              middag safari in Krater. Avond Serena Lodge D.B&B. 

- Dag 5 volledige dag safari-ervaring Ngorongoro-krater. Ngorongoro Serena Lodge, D.B&B 

- Dag 6 Olduvai Delta en bezoek Masai Village, Safari-drives, Serena Serengeti Lodge, D.B&B 

- Dag 7 Ballonvaart (optioneel), safari-drives, Farewell Dinner Serena Serengeti Lodge, B&B. 

- Dag 8 Met klein vliegtuig terug naar Arusha, lunch, transfer naar Kilimanjaro Int. Airport 

              voor intercontinentale vlucht naar  huis….OF verlenging op Zanzibar of Seychellen 

 

******* 

 

Prijzen, voorwaarden en condities. 

 

Voor beide reizen geldt: 

 

- Dat alle safari-drives zijn inbegrepen en dat u uw safari maakt in grote open Range Rovers 

met een eigen vakbekwame ranger/driver/guide, die keurig Engels spreekt. Uitgegaan is van 6 

personen per Range Rover. Daarop is ook de prijs per persoon gebaseerd. Zes personen per 

Range Rover. 

- Dat u uw safari-reis maakt met goede, nette, grote Rang Rovers, die in uitstekende conditie 

verkeren. 

- Dat u voor beide reizen inentingen nodig heeft en malariapillen zijn voorgeschreven. 

- Dat u dient te beschikken over een redelijke conditie; veel lopen geen onderdeel van de reis is 

maar het is wel enerverend en soms moet u erg vroeg opstaan. 

- Dat alle lunches en diners zijn inbegrepen.  

- Dat u uw dieetwensen of anderszins verlangens van medische aard aan mij dient door te 

geven. 

- Dat u zelf een reis- en annuleringsverzekering dient af te sluiten. 

- Dat genoemde prijzen luiden in US Dollars.  Betaling dient te geschieden op de US 

Dollarrekening van Vin & Voyage of op de Eurorekening. In dat laatste geval tegen de koers 

die op de dag van overmaken van kracht is.  

- Dat genoemde prijs exclusief intercontinentale vlucht is, Voor Amsterdam-Kilimanjaro moet u 

rekenen met ongeveer 900,- p.p. afhankelijk van de tijd van het jaar. 

- Dat bij boeking een aanbetaling van 30% van kracht is en het restant uiterlijk twee maanden 

voor vertrek betaald dient te zijn.  

- Dat Park fees en entrees en belastingen zijn inbegrepen. 

- Dat binnenlandse vluchten met een klein vliegtuig als omschreven in het programma zijn 

inbegrepen. 
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Reis (A) Accommodaties van *****sterren niveau. Het Tenten Camp “Under Canvas” evenzeer 

vanwege de ongekende service en ervaring. Dit is de Ultieme Safari-ervaring. 

8 dagen safari-experience van het allerhoogste niveau. 

 Diners zijn altijd geserveerd; in The Ngorongoro Crater lodge zelfs a la carte. 

Full service houdt in dat ook uw laundry is inbegrepen. En menig drankje vóór, tijdens 

en na de maatijd. 

 

Prijs: per persoon is: 9.450,- USDollar (sharing dwz uitgaande van 2 pers.) 

Dat is per vandaag, 25 november 2016:  8.915,-  euro. 

Dit is exclusief de intercontinentale vlucht naar Kilimanjaro en terug naar huis. Maar de rest is 

allemaal inbegrepen. Eenpersoonstoeslag op aanvraag. 

 

 

 

 

Reis (B) Accommodatie van ****sterrenniveau.  

 Diners in buffetvorm 

 7 dagen Safari van een hoog niveau. 

 Ballonvaart optioneel: 445,- USDollar per persoon. 

 

Prijs per persoon is:    4.150,- USDollar (sharing dwz uitgaande van 2 pers.) 

Dat is per vandaag, 25 november 2016:  3.920,-  euro 

Dit is exclusief de intercontinentale vlucht naar Kilimanjaro en terug naar huis. Maar de rest is 

allemaal inbegrepen. Éénpersoonstoeslag    950,-  USDollar 

 

  

Niet inbegrepen is: 

- Intercontinentale vlucht naar Kilimanjaro en terug. 

- Visas 

- Fooien en gratitudes voor driver/ guide/ ranger. 

- Drinks behalve water en local beers, tenzij wèl vernoemd in het programma, fooien voor 

bedienen personeel.  

- Alle uitgaven van persoonlijke aard, telefoonrekening, laundry (tenzij aangegeven, reis (A)) 
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En ook nog belangrijk om te weten: 

Passenger Information 

- Passengers should bring only soft sided bags on safaris.  

- All the passengers must have Identification Card/Passport with them for internal flights. 

- Baggage on internal flights is strictly limited to 15kgs per person (including hand luggage).   

  Any excess baggage will be charged by the airline at check-in. 

- Passengers arriving East Africa may be asked to present a valid Yellow Fever Vaccination 

  Certificate 

- Travellers’ cheques generally are not accepted in East Africa.  US bank notes cannot be   

  older than 2006 and must have the most current security markings (large portrait of the   

  presidents). 

******** 

Indien u met uw eigen familie of vrienden een dergelijke safari-reis wilt maken, 

waarbij op beide programma’s allerlei aanpassingen mogelijk zijn, aarzel dan niet mij 

om offerte vragen. 

 

Serieuze interesse?   

Wacht niet te lang en contact mij op   06.37661203   of   gijs@vanbilsen.nl. 

mailto:gijs@vanbilsen.nl

