Tanzanië Best Seller - 14 dagen
Ontdek het èchte Tanzanië vanuit Lake Manyara
7 dagen: $899 p.p.
Gebaseerd op 2 personen

Ontdek het èchte Tanzanië vanuit Lake Manyara
Unieke combinatiereis van Safari en het Tropische Zanzibar

Verblijf in een luxe Safari-Accommodatie in Lake Manyara, geniet van een Avond Safari
en andere activiteiten kunt u ter plaatse reserveren.
Africa Safari Lake Manyara ligt tussen de voet van de Ngorongoro krater en Lake Manyara, centraal
gelegen tussen enkele wereldberoemde nationale parken, dus het is maar een korte afstand en u
bevindt zich tussen de Big-5!
Laat u in ons informatiecentrum adviseren over alle excursies en Safaris. We hebben dagelijks vertrek en
een safari Jeep beschikbaar voor al onze gasten.

➢ Centraal gelegen tussen de bekende parken
➢ U hoeft niet elke dag in en uit te pakken
➢ Een onvergetelijke reis voor het hele gezin
➢ Avond 4x4 Safari in Janwani
➢ Luxe Safari Accommodatie met WIFI
➢ Heerlijk zwembad bij de lodge
➢ Geschikt voor kinderen

Vaste, transparante en eerlijke prijzen. Zonder verrassingen achteraf!
❏
❏
❏
❏
❏

$ 899 per persoon, gebaseerd op 2 personen en 1 kamer
$ 8499 per persoon, gebaseerd op 4 personen en 2 kamers
$ 799 per persoon, gebaseerd op 6 personen en 3 kamers
Kinderen t/m 12 jaar die de kamer delen: $ 499 per persoon
Extra volwassenen die de kamer delen: $ 699 per persoon
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Dagprogramma:
Dag 1: “JAMBO” - Welkom in Tanzanië
Ophaalservice Vliegveld Kilimanjaro en transfer naar Arusha.
Inchecken en overnachting in een hotel in Arusha.
➢ Accommodatie:
➢ Kamer:
➢ Verzorging:

Hotel in Arusha voor één nacht
Twee persoons kamer
Logies en Ontbijt

Dag 2: Avond Game Drive in Janwani
Transfer naar Africa Safari Lake Manyara. Check-in op basis van Vol Pension.
Na het diner een Avond Game Drive in Janwani National Park met gids en ranger.
➢
➢
➢
➢

Accommodatie: Africa Safari Manyara
Kamer:
Luxe Safari Tent
Verzorging:
Volpension
Activiteiten:
Avond Game Drive met gids en ranger.

Dag 3 - 6: Ontdek het èchte Tanzanië vanuit Lake Manyara
U verblijft op basis van Volpension in Africa Safari Lake Manyara en u kunt de dagen naar eigen wil invullen.
Ons team adviseert u graag en we hebben altijd een Safari-auto beschikbaar.
➢ Accommodatie: Africa Safari Manyara
➢ Kamer:
Luxe Safari Tent
➢ Verzorging:
Volpension

Dag 7: Aan alles komt een einde, zo ook aan deze droomreis.
Na het ontbijt uitchecken en afhankelijk van uw vlucht kunt u nog wat ontspannen in Lake Manyara. Er is
gelegenheid om te douchen en om te kleden voordat u aan de thuisreis begint. De transferwagen brengt u naar
het vliegveld van Arusha of Kilimanjaro.
Kwa heri! . . . Tot ziens! in Zanzibar
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Inclusief in deze reis:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Eén nacht in Hotel Arusha o.b.v. logies en ontbijt;
Transfer Arusha – Lake Manyara;
Vijf nachten in Africa Safari Lake Manyara o.b.v. vol pension;
Avond Safari Game Drive met gids en Ranger;
Park fee Janwani;
Tour operating verzekering en lidmaatschap Flying Doctors;
Gratis WiFi gebruik in al onze accommodaties.

Exclusief in deze reis:
❏
❏
❏
❏

Internationale vlucht (Wij helpen U graag met het boeken van de internationale tickets!);
Visum à 50 USD (te betalen op het vliegveld van aankomst);
Toeristenbelasting 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 en volwaardig TaTo lid
(Tanzaniën Tour Operator) met lidmaatschapsnummer: FM/2016/00031
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