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BELEEF DE GROTE TREK IN SERENGETI - 7 dagen
Ongetwijfeld één van de natuurspektakels die u niet mag missen.
Serengeti, Mara Rivier, Lake Natron en de Ngorongoro krater.

(T45)
Dagprogramma:
Dag 1 :

Ophaalservice van vliegveld Kilimanjaro en transfer naar Arusha.
Inchecken en overnach ng in een hotel in Arusha.

Dag 2 :

Safari Transfer Arusha – Serenge met tussen de middag een lunch in Africa Safari Lake Natron.
Overnachten in Africa Safari Serenge Noord.

Dag 3 :

Safari Game Drive door het Noordelijk gedeelte van de Serenge met tussen de middag een Bush
Lunch en een eerste bezoek aan het “Migra e Oversteekpunt” .
Overnach ng in Africa Safari Serenge Noord op basis van Vol pension.

Dag 4 :

Safari Game Drive Serenge met een bezoek aan “Migra e Oversteekpunt” Mara Rivier.
Het natuurspektakel alwaar de krokodillen wachten tot de grote kudde met wildebeesten de
oversteek maken. Overnach ng in Africa Safari Serenge Noord.

Dag 5 :

We volgen “de grote trek” in Serenge en overnachten in het mobiele kamp.

Dag 6 :

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 Lake Manyara om
in te checken in Africa Safari Lake Manyara.

Dag 7 :

Na het ontbijt kunt u nog wat ontspannen in Africa Safari Lake Manyara en in de middag
brengen we u terug naar Arusha / Kilimanjaro.

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

Eén nacht in Hotel Arusha o.b.v. logies en ontbijt;
Drie nachten in Africa Safari Serenge Noord o.b.v vol pension;
Eén nacht in Africa Safari Serenge Mobiel Kamp o.b.v. vol pension;
Eén nacht in Africa Safari Lake Manyara o.b.v. vol pension;
Vier dagen Safari Game Drive, inclusief Bush Lunch;
Gra s mineraal water gedurende de Safari Game Drives;
2 Bezoeken aan “Migra e oversteekpunt” Mara Rivier;
Transfers, park fees en accommoda e fees Serenge .
Round Tour Service: zelfde gids gedurende de gehele reis;
Tour opera ng verzekering en lidmaatschap Flying Doctors;
Gra s WiFi gebruik in al onze accommoda es.

2 personen: $2.399 pp / 4 personen: $1.899 pp / 6 personen: $1.699 pp
Kinderen*(1-12 jaar): $499 pp / Extra volwassenen*: $1.289 pp
Delen de kamer met 2 personen* / Als bijlage sturen wij de transparante prijsopgave.

info@paradise-wilderness.com

Tel: 076-231 0002
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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
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