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15d. Go For Tanzania van 11 tot 25 februari 2020  
Reis samen met ons comfortabel naar het Safari land bij uitstek 

om daarna luxueus te relaxen op de parelwitte stranden van Zanzibar... 

online: www.begeleidereizen.be 
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Programma  

11 feb 2020 Heenvlucht Brussel - Kilimanjaro. 

12 feb 2020 Aankomst, transfer, check-in hotel. Diner en overnachting Arusha. 

13 feb 2020 
s’ Morgens vertrek naar Tarangire Nationaal Park. Safari onderweg naar de 
lodge. Lunch en tijd om te relaxen. In de late namiddag vertrek voor een 
safari. Diner en overnachting in de lodge. In Tarangire Nationaal Park. 

14 feb 2020 
Vroeg op voor een ochtendsafari, nadien ontbijt in de lodge. Vrije tijd tot de 
volgende safari met een picnic lunch. In de late namiddag terug naar de 
lodge voor avondmaal en overnachting in Tarangire Nationaal Park. 

15 feb 2020 

Na het ontbijt, safari onderweg naar Masai gemeenschap van Esilalei.  
Ontmoeting met lokale Masai gids. Lunch in het Isoitok Camp Manyara en 
gevolgd door traditionele muziek en dans. In de late namiddag transfer naar 
Karatu voor diner en overnachting in de lodge in Karatu.  

16 feb 2020 
Vroeg in de ochtend rijden we naar de Ngorongoro krater en picniclunch en 
safari in het park. In de late namiddag terugkeer naar de lodge voor diner en 
overnachting in Karatu. 

17 feb 2020 
Na een ontspannen ontbijt , transfer  naar Serengeti Nationaal Park. 
Onderweg lunch en safari. Diner en overnachting in Seronera. 

18 feb 2020 
Volledige dag safari in het prachtige Serengeti Nationaal Park. 

Diner en overnachting in Seronera. 

19 feb 2020 
Transfer en terwijl safari naar Seronera Airstrip voor de vlucht naar Zanzibar. 
Aankomst in Zanzibar, transfer , diner en check-in hotel in Stone Town. 

20 feb 2020 
Transfer naar Fumba Beach Lodge voor vrije tijd en ontspanning. 
Diner en overnachting in Fumba. 

21 feb 2020 Vrije dag, diner en overnachting in Fumba. 

22 feb 2020 Vrije dag, diner en overnachting in Fumba. 

23 feb 2020 Vrije dag, diner en overnachting in Fumba. 

24 feb 2020 
Ontbijt in de lodge en safari onderweg naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel. 

25 feb 2020 Aankomst in Brussel 

Inbegrepen 

Lijnvluchten heen Kilimanjaro en terug Zanzibar, Diamond Lounge Zaventem, VIP Lounge Zanzibar,  
luchthaventaksen, 9d./7n. Go For Tanzania rondreis in vol pension, 

transport in 4x4 safarivoertuigen, alle safari’s en entreegelden voor de nationale parken zoals  
beschreven in het programma, Engelstalige gids/chauffeur, flying doctors service indien nodig, 
binnenlandse vlucht naar Zanzibar, 7d./5n. in Zanzibar in half pension, visum, reisgids Tanzania,  

GFC reisleider vanaf 15 deelnemers, gedetailleerde reismap, GFC reistas, ... 

Nieuw Kamer Prijs pp / dubbel Prijs pp / single 

Standaard 5.785 € 6.295 € 

Natuur Relax 

Luxe VIP Lounge 


