
7-daagse Safari -Noorden Tanzania 

Bezichtig drie prachtige parken in het noorden van Tanzania 

tijdens deze 7-daagse Tanzania Safari. De Ngorongoro-krater 

is voor de meeste mensen een van de redenen om te komen. 

Bezoek Serengeti en Tarangire National Park, de thuisbasis 

van de hoogste concentratie wilde dieren in Afrika, 

waaronder de Big Five. Als je van olifanten houdt, moet je in 

Tarangire National Park zijn. Het staat bekend om zijn 

majestueuze Baobab-bomen en heeft de grootste 

concentraties olifanten ter wereld. 

Deze privé safari biedt u de flexibiliteit om in uw eigen 

tempo te reizen, precies zoals u het wilt. Je hebt een privé-

safarivoertuig en gids. De hotels die wij voor u hebben 

geselecteerd tijdens deze safari zijn van categorie A. Laat het 

ons weten als u meer luxe wilt, wij hebben nog andere 

mooie accommodaties, die Zebra-safari’s voor u kan 

reserveren. 

 

Dag 1: Aankomst Kilimanjaro - Arusha 

Bij aankomst op Kilimanjaro International Airport zal u hartelijk ontvangen worden door een 

medewerker van Zebra-safari’s.  Buiten de luchthaven ontmoet u de medewerker, hij brengt u naar 

het hotel. Dit is een aankomst dag en maaltijden zijn niet inbegrepen. Check in bij het hotel, gelegen 

op een dertig actieve koffieboerderij aan de rand van Arusha. De chalets in Afrikaanse stijl zijn ideaal 

gelegen tegenover de koffieboerderij en hebben elk een eigen terras met een prachtig uitzicht op de 

oude inheemse bomen die in grote aantallen op de boerderij voorkomen 

Accommodaties: Masai Land Safari Lodge of vergelijkbaar – www.masailandsafari.com 

 

Dag 2: Tarangire National park 

Vandaag vertrek je na het ontbijt naar Tarangire National Park voor een game drive van een hele dag. 

De Tarangire River slingert door het park en de wilde dieren reizen lange afstanden; aangetrokken 

tot de enige permanente rivier van het gebied. De 1,096 vierkante mijl beschermde gebieden 

herbergen een grote verscheidenheid aan wild, zoals: gnoes, olifanten, zebra's, gazellen, elanden 

gerenuks, leeuwen en luipaarden. Uitgestrekte graslanden, bestrooid met af en toe een acacia- of 

baobabboom, bieden de optimale omstandigheden voor het bekijken van wilde dieren. 

Vogelliefhebbers krijgen de kans om meer dan 500 vogelsoorten te zien, waaronder: yellow-collered 

lovebirds, Rufous-tailed weavers, Ashy starlings, Stocking-thighed ostriches en Kori bustards. 

Geelkraagdwergpapegaaien. Lunchen doen we in het park en na de lunch rijdt u naar de lodge waar u 

tijd heeft om te ontspannen of een begeleide natuurwandeling te maken. 

Accommodaties: Osupuko Tarangire Lodge  www.osupukolodges.com 

 

 

http://www.masailandsafari.com/
http://www.osupukolodges.com/


Dag 3: Lake Manyara National Park 

Na het ontbijt vertrekt u naar Lake Manyara National Park. U kunt olifanten en enorme troepen 

bavianen in het bos zien en als u geluk heeft zelfs leeuwen die in bomen klimmen. Rond het enorme 

sodameer is een verscheidenheid aan dieren te vinden, zoals buffels, wrattenzwijnen, giraffen, 

gnoes, zebra's en flamingo's. De ondiepe Hippo Pool biedt uitstekende mogelijkheden om nijlpaarden 

waar te nemen, en je hebt een spectaculair uitzicht op de steile helling van Rift Valley. 

Accommodatie: Olea Africana-Karatu 

 

Dag 4 en 5: Serengeti National Park 

Vandaag vervolg je je safari in het Serengeti National Park. Het adembenemende landschap is te zien 

in enkele van de meest indrukwekkende natuurdocumentaires. De eindeloze vlaktes en de overvloed 

aan dieren in het wild zijn onovertroffen. De jaarlijkse migratie van gnoes met meer dan een miljoen 

gnoes is waarschijnlijk het hoogtepunt van de Serengeti. Het is een waar spektakel en indrukwekkend 

om miljoenen gnoes, zebra's en gazellen te zien donderen over de eindeloze vlaktes van de 

Serengeti. Samen met je privégids ga je op zoek naar de kuddes over de vlakten. Naast de trekdieren 

krijg je ook veel andere dieren te zien, zoals leeuwen, cheeta's, luipaarden en nog veel meer. 

Verwacht onder de indruk te zijn van de natuurlijke schoonheid van het beroemdste park van Afrika. 

 

Accommodatie: Angata Central Camp   www.angatacamps.com/serengeti 

 Of Serengeti Heritage Camp  www.heritagecampsandlodges.com 

 

Dag 6: Ngorongoro Crater 

Vroeg in de ochtend rijdt u naar het Ngorongoro Conservation Area. Deze ingestorte vulkaan is het 

belangrijkste kenmerk van het gebied en creëert een uniek ecosysteem met een grote 

verscheidenheid aan vegetatie. Geniet van de prachtige kleuren van de landschappen en de rijkdom 

aan dieren. De krater herbergt de hoogste concentratie wilde dieren in Afrika en is verstikt met 

olifanten, leeuwen, buffels, nijlpaarden en zelfs de zeldzame zwarte neushoorn. Dit is een van de 

beste plekken om alle Big Five te spotten. Het uitzicht vanaf de kraterrand over de kraterbodem is 

ongelooflijk. Vanwege zijn natuurlijke schoonheid wordt de Ngorongoro-krater gekozen als een van 

de zeven natuurlijke wonderen van Afrika. 

Er zijn tal van activiteiten te doen in het Ngorongoro Conservation Area, zoals een bezoek aan een 

Maasai-dorp of de Elephant Caves. Zebra-safari’s kan ook een accommodatie aanbieden in de krater 

zelf. Prijzen in de Ngorongoro krater zijn duurder dan de overnachtingen buiten de krater. 

 

 

Accommodatie: Olea Africana Karatu 

Dag 7: Luchthaven 

http://www.angatacamps.com/serengeti
http://www.heritagecampsandlodges.com/


Vrije ochtend om te ontspannen of te verkennen zoals je wilt. Uw chauffeur brengt u later naar de 

luchthaven van Kilimanjaro voor uw vertrekvlucht. Op dag 8 komt u weer thuis. 

Verleng je je safari graag met een strandvakantie? Tanzania biedt perfecte paradijzen om te 

ontspannen na je safari, zoals Zanzibar, Pemba en Mafia-eiland 

 

 

Prijsinformatie: 

5-daagse safari                                            2pax             4pax               6pax 

Laagseizoen (april, mei en november)    € 2145        €  1865            € 1847 

Hoog seizoen (de rest van maanden)     € 2332          € 2052           € 1818 

 

 

* Bovenstaande prijzen zijn per persoon 

* Kortingstarieven worden gebruikt voor personen onder de 14 jaar (worden berekend na uw 

aanvraag) 

Deze prijs is inclusief: 

-Alle transfers bij aankomst en vertrek. 

-Alle overheidsbelastingen en -heffingen. 

-Accommodaties 

-Game drives door de nationale parken 

-Luxe privé 4 × 4 Safari Jeep met uitklapbaar dak en grote ramen, speciaal ontworpen voor 

safaritochten 

-Engelssprekende privégids tijdens de hele safari 

-Alle tarieven om de parken te bezoeken, inclusief crater fees 

-Alle kosten om de dorpen te bezoeken 

-Ontbijt, lunch en diner tijdens uw safari (volpension), met uitzondering van dag 1, omdat u 

hoogstwaarschijnlijk 's avonds aankomt 

- 24/7 service van ons lokale kantoor in Tanzania en Nederland 

-Vers drinkwater in de safari jeep 

 

Prijs exclusief: 

Internationale vliegtickets 

Reis en annulering verzekering 



Reserveringskosten € 25 

CoVid-19 test 

 

 

 

 

 


