ZANZIBAR & SELOUS COMBINATIE - 7 dagen
Ontdek het echte Afrika met een Safari Game Drive, Boot Safari
en Village Tour in combinatie met een strandvakantie op Zanzibar.
(T1)
Dagprogramma:
Dag 1 – 2:

Ophaalservice Vliegveld Zanzibar en transfer naar Reef & Beach Resort.
Relaxdagen in Reef & Beach Resort op basis van logies en ontbijt.

Dag 3:

Transfer naar het vliegveld en lokale vlucht naar Selous Game Reserve.
Boot-Safari op de Ruﬁji rivier en dorpswandeling.
Check-in Africa Safari Selous op basis van Vol Pension.

Dag 4:

Volle dag Safari Game Drive in Selous Game Reserve (4×4 jeep met chauﬀeur en gids)
en tussen de middag geniet u van een heerlijke Bush Lunch op een veilige plek.

Dag 5:

Na het ontbijt transfer naar de airstrip en terugvlucht naar Zanzibar.
Transfer naar Paradise Beach Resort; Inchecken op basis van logies en ontbijt.

Dag 6:

Relax-dag in Paradise Beach Resort (op oneel excursie).

Dag 7:

Na het ontbijt uitchecken en een transfer naar het vliegveld van Zanzibar.

Inclusief in deze reis:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Alle transfers en binnenlandse retourvlucht Zanzibar – Selous;
Twee nachten in Reef & Beach Resort o.b.v. logies en ontbijt;
Twee nachten in Paradise Beach Resort o.b.v. logies en ontbijt;
Twee nachten in Africa Safari Selous o.b.v. vol pension;
Boot-Safari over de Ruﬁji Rivier en dorpswandeling;
Volle dag Safari Game Drive, inclusief Bush Lunch;
Park en landings fee voor Selous Game Reserve;
Tour opera ng verzekering en lidmaatschap Flying Doctors;
Gra s WiFi gebruik in al onze accommoda es.

2 personen: $1.299 pp / 4 personen: $1.199 pp / 6 personen: $1.099 pp
Kinderen*(1-12 jaar): $770 pp / Extra volwassenen*: $899 pp
Delen de kamer met 2 personen* / Als bijlage sturen wij de transparante prijsopgave.
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Exclusief in deze reis:
❏
❏
❏
❏

Interna onale vlucht (Wij helpen U graag met het boeken van de interna onale ckets!);
Visum à 50 USD (te betalen op het vliegveld van aankomst);
Toeristenbelas ng à 1/2.50 USD p.p.p.n.;
Fooien (niet verplicht maar wel gebruikelijk en wordt zeer gewaardeerd).

Uitvoerende organisatie: Paradise & Wilderness Tours Ltd.
Eigenaar van alle accommodaties en Safari-activiteiten, zijn we volwaardig TaTo lid (erkend Tanzanian
Tour Operator) met lidmaatschapsnummer: FM/2016/00031

Accommodaties:
❏

Reef Beach Resort*** Zanzibar: op basis van Logies en Ontbijt
Een ruim opgezet vakan ecomplex gelegen aan de zee met ruim 600 meter zandstrand en een
helderblauwe zee. Het resort is naast het rif gelegen en we hebben al jd een frisse bries van de Indische
Oceaan, waar u wordt omringd door de best mogelijke service, geheel in perfecte harmonie met de
natuur.

❏

Africa Safari Camp, Selous: op basis van Vol Pension
Gelegen in het magische zuiden van Tanzania, is Africa Safari Camp een paradijselijk toevluchtsoord, direct
bij de ingang van het Selous wildpark. De Ruﬁji rivier ligt op loopafstand, met al haar prach ge Afrikaanse
wilde dieren en spectaculaire landschappen.
Een verblijf in ons kamp is een onvergetelijke ervaring,
dagelijks avontuur en opwinding, en ‘s nachts ontspanning, sfeer en roman ek.

❏

Paradise Beach Resort**** Zanzibar: op basis van Logies en Ontbijt
Hier kunt u genieten van een ruim opgezet vakan ecomplex gelegen aan de zee met ruim 700 meter
zandstrand waar u wordt omringd door de best mogelijke service, geheel in perfecte harmonie met de
natuur.
Paradise Beach Resort ademt een familiaire sfeer uit. Er is rondom het resort genoeg ruimte waar u uw
eigen privé plekje kunt creëren. En voor diegenen die liever bij elkaar zijn is er al jd genoeg te doen
rondom het zwembad.
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Bestemming:
❏ Zanzibar
Het eiland Zanzibar wordt beschouwd als één van de parels van de Indische oceaan.
Op Zanzibar gaan natuur en geschiedenis hand in hand. Bezoek het historische Stone Town, wat op de
werelderfgoedlijst van Unesco staat, of ga zonnebaden op één van de paradijselijke stranden van het
eiland, ontdek de lokale dieren zoals het rode Colobus aapje, duik in kristalhelder water, of gebruik het
eiland als basis voor een safari in Tanzania’s spectaculaire natuurpark. Wat uw keus ook is, wij zijn ervan
overtuigd dat Zanzibar de ideale plek is voor uw vakan e.

❏ Selous Game Reserve
Wij hebben toestemming om buiten de doorgaande wegen te rijden met open auto’s, en om
wandel-safari’s, boot-safari’s en dorpstours te maken.
Selous is bijzonder daar hier meerdere rivieren bij elkaar komen. Doordat de dieren hun eten en drinken in
de rivieren kunnen vinden zijn deze dieren hierdoor makkelijk te spo en. Selous ligt niet ver van de
Indische Oceaan, waardoor het een vriendelijk en mild klimaat hee , nooit te warm of te koud. Het is één
van de grootste wildparken van de wereld en is uniek vanwege de aantallen en diversiteit van de dieren
die te zien zijn. Olifanten, neushoorns, Afrikaanse wilde honden, Kaapse buﬀels en krokodillen zijn rela ef
eenvoudig te vinden en te fotograferen.
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