
14-daagse 

onvergetelijke 

droomreis

Surf naar: www.deblauwevogel.be voor afreisdata

HET MOOISTE AANBOD OP DE MARKT!

Tanzania en
Zanzibar

Met Ethiopian Airlines. Veel kortere transittijd!!!



De Blauwe Vogel
De Blauwe Vogel heeft opnieuw

heel gunstige prijzen bekomen zodat we U  
deze prachtige reis kunnen blijven aanbieden 

voor een hoogst uitzonderlijke prijs.

Kortom: 
het beste van het beste.
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Vergelijk gerust. Zonder twijfel het beste programma op de Vlaamse markt.
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Dag 1 
Vertrek vanuit Brussel, via Addis Abeba, naar Kilimanjaro International Airport 
(Tanzania), waar we de volgende dag aankomen zonder enige jetlag. We vliegen 
met Ethiopian Airlines met mogelijk een technische stop in Wenen op de heen- en/of 
terugreis.

Dag 2
Bij aankomst wordt je opgewacht door je Blauwe Vogel gids. Transfer naar de 
mooie Moivaro Lodge, op maar 7 km van Arusha, maar toch heel rustig in het groen 
gelegen. Avondmaal in de lodge.

Overnachting: Moivaro Lodge, ontbijt.

Dag 3
Het avontuur begint! We rijden door de bruisende stad Arusha, zowat de safari hoofdstad 
van oostelijk Afrika. De bevolking is er bijzonder gevarieerd en kleurrijk. U maakt een 
stop bij een winkelcentrum waar je eventueel geld kan wisselen of pinnen nadien rijden 
we verder naar het beroemde Tarangire Nationaal Park waar we tegen de middag 
aankomen. Zodra we het park binnenrijden zien we al dieren. Safari in het Tarangire NP 
met een picnic lunch in het park. In de late namiddag verlaten we het park en rijden we 
richting het comfortabel en kleinschalig kamp, Migunga Tented Camp, gelegen 
middenin de bush. Genieten van een lekker avondmaal en misschien van een drankje in 
de bar, gevolgd door je eerste nacht vol Afrikaanse geluiden.

Overnachting: Migunga Forest Camp, vol pension.

PROGRAMMA:

Dag 4
Na een vroeg ontbijt, vertrekken we naar de masaai gemeenschap van Esilalei waar we 
kennis maken met de Masai stam. Samen met een gids maken we een wandeling en 
leren we over de verschillende planten en wortels die ze nog steeds gebruiken als 
medicijnen. U bezoekt een Masai boma (hut) waar u de mama’s en de kinderen 
ontmoet. Daarna laten ze zien hoe ze feestvieren en dansen. Laat in de ochtend rijden 
we naar Lake Manyara National Park, waar de ‘big five’ thuis zijn. Hopelijk spotten we 
boomklimmende leeuwen! Aangezien je maar met 6 personen in het minibusje met 
open dak zit, heb je steeds een zitplaats aan het venster. Natuurlijk kan je ook 
rechtstaand boven het dak zoeken naar het gevarieerde wildleven van deze regio.  Na 
de lunch gaat u opnieuw op safari in het Lake Manyara National Park. Op het einde van 
de namiddag keren we terug naar Migunga Tented Camp voor het diner en de 
overnachting.  In je bed droom je al van de komende onvergetelijke dag… (vol 
pension).
Overnachting: Migunga Forest Camp, vol pension 
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Dag 5
Vandaag gaan we een volle dag op safari naar de tuin van Eden: de Ngorongoro krater. 
Vanop de kruin van de berg dalen we af in de krater. Deze spectaculaire ervaring en 
adembenemend vergezicht wordt voor eeuwig in je geheugen gegrift. Waarschijnlijk 
vind je nergens ter wereld, het ganse jaar door, zo’n hoge concentratie van wilde dieren. 
Het is trouwens ongelooflijk dat de trotse en authentieke Masai hier hun vee laten 
grazen. Soms zie je Masai herders met hun kudde en leeuwen of andere (roof)dieren op 
nauwelijks een paar honderd meter van mekaar . De kans dat je hier de big  five zal zien 
(leeuw, luipaard, olifant, buffel en neushoorn - ‘die groot vyf’ werden vroeger door de 
Afrikaners genoemd als de gevaarlijkste dieren om te jagen), is bijzonder groot. Let 
echter ook zeker op de enorme verscheidenheid aan andere dieren. Na een 
onvergetelijke dag rijden we terug naar het dorpje Karatu, gelegen aan de voet van de 
wereldberoemde Ngorongoro Krater. Via een onverharde weg rijden we naar Crater 
Forest Camp, gelegen aan de rand van de koffieplantages - die  je kan bezoeken - en 
het woud dat de flank van de Ngorongoro bekleedt. Je geniet van het diner onder de  
Afrikaanse hemel en op deze hoogte (1800m) ook misschien wel van het kampvuur.

Overnachting: Crater Forest Camp, vol pension

Dag 6
Vandaag rijden we naar één van de grootste en meest bekende nationale parken ter 
wereld. Onderweg stoppen we bij Masai kralen (optionele excursie) en misschien wel een 
kleurrijke Masai markt. In gans de regio zijn geen hekkens, zodat de dieren gemakkelijk 
kunnen migreren. We checken in in ons fantastisch gelegen Ikoma Tented Camp, op een 
migratieroute van de wildebeest (gnoes).
Overnachting: Ikoma Tented Camp, vol pension
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Dag 7
Vandaag verkennen we het machtige Serengeti Nationaal Park, in de hoop heel veel 
dieren te mogen spotten, misschien wel van heel dichtbij... ’s Avonds hebben we rond het 
kampvuur zeker heel wat om over te praten... We verblijven een tweede nacht op deze 
magische plek (Ikoma Tented camp), midden in de bush.
Overnachting: Ikoma Tented Camp, vol pension

PROGRAMMA:
Dag 8
U wordt naar de Seronera airstrip gebracht. Het is tijd om het vasteland te verlaten en 
te vertrekken naar het paradijselijke eiland Zanzibar. Na een korte panoramische vlucht 
landen we in Stone Town, de hoofdstad van Zanzibar. We verblijven in het vroegere 
buitenverblijf van de sultan van Oman dat prachtig gerestaureerd werd tot hotel.
Overnachting: Swahili House in half pension

Dag 9
Vandaag vertrekt u naar de laatste halte van de reis: de fantastische Fumba Lodge, waar 
u de komende 4 nachten logeert. Na een rit van nauwelijks 45 minuten kom je aan in je 
paradijselijk verblijf aan de warme appel- blauwzeegroene Indische Oceaan en wit strand. 
Wedden dat je snel in het zwembad of de zee zult gaan om je te verfrissen? 
Overnachting: Fumba Beach Lodge ****, half pension
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Surf naar
www.deblauwevogel.be

voor afreisdata

INBEGREPEN:
• Vluchten en luchthaventaksen 
• Luchthaventransfers
• Vol pension tijdens de safari-week  
   (uitgezonderd dag 2 incl. ontbijt vanaf dag 8 
• Vervoer in  Land Rovers voor 5 - 7 pers. met

in half pension)   
1 Nederlandstalige begeleider

• Toegangsgelden tot de parken en safari’s zoals vermeld
• Luchthaventransfers Zanzibar
• 4 overnachtingen in Fumba Beach Lodge**** op basis van half pension 
   (behalve dag 13 incl ontbijt)

NIET INBEGREPEN 
• Dranken

 die niet vermeld werden

(online aan te vragen om lange wachttijden ter plaatse te vermijden)

• Uitgaven van persoonlijke aard

• Maaltijden
• Fooien
• Visum 

• Annulatie- en/of bijstandsverzekering

Dag 10 tot dag 14
Je geniet met volle teugen van het paradijs en je fantastische lodge aan het strand. Je kan 
relaxen, maar ook snorkelen, diepzeeduiken, zwemmen met dolfijnen, ... Ook facultatieve 
excursies zijn mogelijk. U wordt naar de luchthaven van Zanzibar gebracht voor de vlucht 
huiswaarts. Je vliegt terug naar Brussel waar je ’s ochtends aankomt. Het einde van 

een onvergetelijke en gevarieerde droomvakantie.
Overnachting: Fumba Beach Lodge**** , half pension
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OVERNACHTINGEN:
Ligging: Moivaro Lodge ligt op slechts 7 km van de stad Arusha, te midden van de 

prachtige natuur en koffieplantages. Vanuit de lodge heeft u een mooi uitzicht over Mount 

Meru. Moivaro Lodge is dus de uitgelezen locatie om van de indrukwekkende Oost-

Afrikaanse fauna en flora te genieten. 

Accommodatie: 40 standaard twin-, tweepersoons- en driepersoonskamers verwelkomen 

u voor een aangenaam verblijf. De ruime bungalows geven uit op een mooie tropische tuin 

en beschikken over privéveranda’s, waardoor uw privacy wordt gegarandeerd. De ruime

kamers zijn uitgerust met een open haard, een privébadkamer en flessenwater. Alle kamers 

en bungalows zijn voorzien muskietennetten.

Faciliteiten: Zwembad, bar en lounge met uitzicht op de weelderige tuin,

gemeenschappelijke openhaard met uitzicht op Mount Meru, speeltuin voor de

kinderen, wasserettedienst, vergaderruimte: 3 vergaderzalen en een aula met plaats

voor 50 personen, jogging- en wandelpaden. 

Eten & drinken: In het uitstekende restaurant wordt u verwend met een mix van

Europese, Afrikaanse en internationale gerechten. Alle gerechten worden bereid met

groenten en fruit van eigen kweek en/of vergezeld van huisgemaakte kaas en jam.

Dagelijks kunt u genieten van een viergangenlunch en –diner en van complementaire

koffie en thee in de namiddag. 

Ligging: Ligt in een prachtig acaciabos ten noordwesten van het Lake Manyara. Het 

tentenkamp ligt op slechts 5 minuten van de ingang van het Lake Manyara Nationaal 

Park, dat bekend is om zijn boomklimmende leeuwen.

Accommodatie: De 19 tenten staan op houten platforms in een schaduw- rijk 

bos. Alle tenten hebben een eigen badkamer met douche en toilet, muskietennet 

en een privé veranda. Alle tenten liggen verspreid rond een centraal plein, op korte 

wandelafstand van het restaurant en de bar.

Faciliteiten: Elektrische verlichting in de tent en de badkamer, oplaad- mogelijkheden 

voor camera's en batterijen, tuin, kampvuur, roomservice.

Eten & drinken: Restaurant en open bar.

Moivaro Lodge

Migunga Forest Camp
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Ligging: De sfeervolle lodge is prachtig gelegen tussen de koffieplantages (op 

1800m hoogte) aan de rand van het Ngorongoro woud. De lodge ligt op 10 km van de 

hoofdweg tussen de stad Karatu en de Ngorongoro Krater.

Accommodatie: De 15 ruime tenten zijn gebouwd op houten platforms en hebben 

een prachtig uitzicht over het Ngorongoro woud. De kamers beschikken over een 

comfortabel bed, een eigen badkamer met douche en toilet, muskietennet, zaklamp 

en een kleine zithoek met openhaard.

Faciliteiten: Lounge met openhaard, souvenirwinkel, oplaadmogelijkheden voor 

camera's en batterijen.

Eten & drinken: Het restaurant biedt een uitstekende mix van Afrikaanse en 

internationale gerechten met vers geteelde groenten.

Ligging: Verborgen in een acaciaboomgaard met een prachtig uitzicht op de savanne. 

Het tentenkamp is ideaal gelegen langs het pad van de migrerende dieren tussen 

Kenia en Tanzania en ligt aan de rand van de Serengeti National Park.

Accommodatie: Er zijn 31 ruime tenten, voorzien van al het nodige comfort. Elke 

tent heeft een eigen badkamer met douche, toilet, wastafel, zeep, handdoeken, 

muskietennet en een privé veranda.

Faciliteiten: Roomservice, oplaadmogelijkheden voor camera's en batterijen, 

kampvuur, kleine landingsbaan vlakbij.

Eten & drinken: Restaurant en bar.

Crater Forest Tented Camp

Ikoma Tented Camp
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OVERNACHTINGEN:
Ligging: Het kleine boetiekhotel is gelegen in het bruisend hart van de hoofdstad 
Stone Town. Het gebouw was oorspronkelijk een Indiaas pakhuis in de 19de eeuw en 
nadien een thuis voor vele sultan families. In 2008 is het hotel prachtig gerenoveerd 
met behoud van de traditionele invloeden.
Accommodatie: Het hotel heeft 5 verdiepingen rondom een mooie traditionele 
binnenplaats. De 22 kamers zijn verdeeld over 4 verdiepingen en bestaan uit 2 
verschillende categorieën: deluxe kamers (standaard tweepersoonskamers 21 m2) 
en sultan suites (grote, ruime kamers met balkon 45 m2). Alle kamers zijn ingericht in 
een traditionele Swahili stijl maar volgens westerse standaarden. Ze beschikken over 
airconditioning, ventilator en ruime badkamer met douche.
Faciliteiten: Bubbelbad op het dakterras met zicht op de Indische Oceaan, 
luchthaventransfer.
Eten & drinken: De menukaart combineert oosterse en westerse invloeden, kruiden 
en smaken en omvat een grote variëteit aan vers gevangen vis en zeevruchten en 
tapas. Het continentale en Engels ontbijt worden geserveerd op het dakterras. The 
Swahili House beschikt over een grote wijnkaart, internationale alcoholische dranken 
en heerlijke cocktails. U vindt ook veel restaurants en bars vlakbij het hotel.

Ligging: In het zuidwesten van het eiland, op één van de meest afgelegen stranden 

van Zanzibar. De lodge ligt op slechts 30 minuten rijden van de luchthaven.

Accommodatie: Er zijn 26 witte bungalows in ‘Zanzibari’ stijl gelegen aan het strand, 

waarvan 20 deluxe kamers, 4 suites met dakterras en 2 baobab suites met openlucht 

badkamer. Alle kamers zijn uitgerust met ventilator, muskietennet, kaarsen, badkamer 

met douche en toilet, veranda met zeezicht.

Faciliteiten: Zwembad, Baobab Spa met massageruimtes en bubbelbad, babybedje 

beschikbaar.

Eten & drinken: Openlucht restaurant rond het zwembad met uitzicht op het strand. 

Hier geniet u van verse zeevruchten en internationale en lokale specialiteiten. Voor 

een drankje kan u terecht in de Dhow bar, gelegen onder een grote baobab boom op 

het strand.

Activiteiten: Duiken, snorkelen, windsurfen, kajakken, bezoek aan de historische 

hoofdstad Stone Town en het Jozani Nationaal Park, kruidentour en boottochten.

The Swahili House

Fumba Beach Lodge

Luikersteenweg 62 - 3800 Sint-Truiden 
Telefoon (32) 011 705 500 - info@deblauwevogel.be

www.deblauwevogel.be
Vergund Reisbureau: Licentie A1011 | Ondernemingsnummer BE 0433.888.027
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U ontvangt dit leuke boek 

GRATIS
bij De Blauwe Vogel! 

= extra feestkado 

Per kamer ontvangt U (een 15-tal dagen voor afreis)
de héél uitgebreide “Insight Guide Tanzania & Zanzibar 2019”. 

Luikersteenweg 62 - 3800 Sint-Truiden 
Telefoon (32) 011 705 500 - info@deblauwevogel.be

www.deblauwevogel.be
Vergund Reisbureau: Licentie A1011 | Ondernemingsnummer BE 0433.888.027

1609Reisfamilie Carlier
De Blauwe Vogel

Tof kado 




