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SPOT DE BIG FIVE - 4 dagen
Spot de Big Five (olifant, neushoorn, buffel, leeuw en luipaard)
in de unieke Ngorongoro krater, Tarangire en Serengeti National Park

(T42)
Dagprogramma:
Dag 1 :
U wordt vroeg in de morgen opgehaald in de regio van Arusha / Kilimanjaro
en maken een Safari Game Drive in Tarangire Na onal Park. Tussen de middag een Bush Lunch
op een veilige plaats en een overnach ng in Africa Safari Lake Manyara op basis van Vol Pension.
Dag 2 :
Na het ontbijt Safari Game Drive naar de Ngorongoro krater, alwaar we een veelvoud aan
verschillende dieren gaan spo en.
In de middag rijden we door naar Serenge om in te checken in Africa Safari Serenge Central.
Dag 3 :
Safari Game Drive in Serenge Na onal Park (inclusief Bush Lunch).
Overnach ng in Africa Safari Serenge Central op basis van Vol Pension.
Dag 4 :
Na het ontbijt een Safari Game Drive door het Ngorongoro Conserva e gebied naar de eindbestemming
van deze Safari-reis, Arusha.

Tip: Wat denkt U van een verlenging op Tropisch Zanzibar ?
Inclusief in deze reis:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Eén nacht in Africa Safari Lake Manyara o.b.v. vol pension;
Twee nachten in Africa Safari Serenge o.b.v vol pension;
Vier dagen Safari Game Drive, inclusief Bush Lunch;
Park fees en accommoda e fees Serenge .
Round Tour Service: dezelfde gids gedurende de gehele reis;
Tour opera ng verzekering en lidmaatschap Flying Doctors;
Gra s WiFi gebruik in al onze accommoda es.
Eco en Common-rail Safari auto´s, voorzien van airbags, airco, comfortabele stoelen, hoge ramen,
opklapbaar dak, radio communica e en GPS track systeem, WiFi en koelbox.

2 personen: $1.699 pp / 4 personen: $1.359 pp / 6 personen: $1.199 pp
Kinderen*(1-12 jaar): $475 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:
❏

Africa Safari Lake Manyara
Africa Safari, Lake Manyara ligt tussen de voet van de Ngorongoro Crater en Lake Manyara, centraal tussen
een aantal wereldberoemde Na onale parken. Rich ng het oosten kijken we over het Lake Manyara
landschap en naar het westen tegen de hoogvlakte van de Ngorongoro Crater, ook wel het zevende
wereldwonder genoemd. De Luxe Safari (Glamping) Tenten, zijn compleet ingericht met veel hout en een
eigen douche en toilet. Omringd door acacia bomen en het zicht over het meer, dat vaak roze kleurt
dankzij duizenden ﬂamingo’s, ervaart u hier het ware ‘Out of Africa’ gevoel.

❏

Africa Safari Serenge Central
Africa Safari Serenge ligt in het Seronera-gebied in het Serenge Na onal Park. Het is echt een gebied
van overvloed in ﬂora, fauna en wilde dieren.

Bestemming:
❏

Lake Manyara Na onaal Park
Het meer maakt deel uit van de oostelijke Ri vallei en staat bekend om de enorme hoeveelheden
trekvogels zoals pelikanen, ooievaars en ﬂamingo's. In het na onale park kunnen veel van de in Tanzania
voorkomende dieren worden aangetroﬀen, waaronder de leeuw, het luipaard, het nijlpaard en de olifant.
Doordat Africa Safari Lake Manyara direct gelegen is aan het Janwani gebied, kunnen wij de Avond-Safari
met Ranger aanbieden.
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❏ Serenge Na onaal Park
De Serenge , de naam afgeleid van de Maasai-taal en betekent le erlijk "Eindeloze vlaktes", is een streek
van savannes en boslandschappen in Afrika en hee een oppervlakte van ongeveer 30.000 km². Tach g
procent ligt in Tanzania. Er leven ongeveer 1,6 miljoen planteneters en duizenden roofdieren in het
gebied.
De streek is beroemd door de migra e die elk jaar plaatsvindt en waarbij ongeveer anderhalf miljoen
planteneters zich omwille van de droogte verplaatsen vanuit de noordelijke heuvels naar de zuidelijke
vlaktes. Daarbij moeten ze de rivier de Mara oversteken.

❏ Ngorongoro Krater
De Ngorongoro-krater is de grootste intacte caldera ter wereld. Deze vulkaanresten zijn vermoedelijk 2-3
miljoen jaar geleden ontstaan uit een vulkaan die zo'n vijf kilometer hoog geweest moet zijn.
De krater hee een doorsnee van 17-21 kilometer en rand van de krater ligt op ongeveer 600 meter boven
de kraterbodem. In de krater leven permanent naar scha ng 25.000 grotere zoogdieren en op het
hoogtepunt 500.000. Daarmee is dit één van de dichtstbevolkte wildgebieden ter wereld en hier is de
meeste kans om de bekende Big 5 te spo en.
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