OOST AFRIKA
EXPLORER
Een 15 daagse privé safari
Tourcode: LA-wonEAE

Woni Safaris Belgium is een onderdeel van Copco Travel BVBA (Lic A6095)
Lid van de Vereniging Vlaamse Reisagenten
Verzekerd door: Vlaamse solidariteit reisgelden VVR/VVRO Amlin

Gedetailleerd reisprogramma
Dag 1: NAIROBI, KENIA

Bij aankomst op Jomo Kenyatta International Airport wordt u opgewacht en verwelkomd door Woni
Safaris. Naar het hotel voor uw overnachting.
Deluxe : Eka Hotel / Standaard : Boulevard Hotel
Dag 2 & 3: MASAI MARA, KENIA

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt begint de safari. U wordt eerst mee genomen naar het wereldberoemde nationaal reservaat
Maasai Mara waar jullie stoppen voor de lunch in de vorm van een picknick. Onderweg kan u verschillende
wilde dieren in hun natuurlijke habitat bewonderen. In de late namiddag bereiken jullie de accommodatie.
Dag 3 start vroeg met thee en koffie. Daarna maakt u voor het aanbreken van de dag een gamedrive ,
waarna u naar de lodge terugkeert voor een uitgebreid ontbijt. De rest van de voormiddag staat er niets op
het programma. U kan zelf kiezen hoe u deze vrije uren invult. Na de middag vertrekken jullie voor een
tweede late namiddag safari. Diner en overnachting in u gekozen accommodatie.
Deluxe : Mara Serena Safari Lodge / standaard : Ilkeliani Tented Camp

Dag 4: LAKE NAKURU NATIONAL PARK, KENIA

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt rijden jullie naar de Grote Riftvallei waar je op tijd zal aankomen voor de lunch. In de late
namiddag staat er een safari tocht op het programma. Voor het diner en overnachting hebt u de keuze uit :
Deluxe : Nakuru Sopa Lodge / Standaard : Lake Nakuru Lodge
Dag 5 & 6: AMBOSELI NATIONAL PARK

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt rijden jullie naar het gebied rond de Kilimanjaro ( Afrika’s hoogste berg). U komt op tijd aan
voor de lunch en voor het verblijf van twee nachten in de door u gekozen accommodatie. Op het programma
staat safari tochten waarbij u de wilde dieren in hun natuurlijke habitat kan bewonderen. Voor de
overnachtingen hebt u de keuze uit:
Deluxe : Amboseli Serena Safari Lodge / Standaard : Sentrim Amboseli Tented Camp
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Dag 7: LAKE MANYARA NATIONAL PARK, TANZANIA

Ontbijt-Lunch-Diner

Na een vroeg ontbijt wordt u naar Namanga gebracht, het grenspunt tussen Kenia en Tanzania. Na de nodige
immigratieformaliteiten stappen jullie over in een ander voertuig met Tanzaniaanse gids/bestuurder en
rijden jullie richting noorden. Als lunch wordt er een picknick voorzien. In Lake Manyara staat er een safari
tocht op het programma. Voor het diner en overnachting hebt u de keuze :
Deluxe : Lake Manyara Serena Safari Lodge / Standaard : Tloma Lodge

Dag 8 & 9: SERENGETI NATIONAL PARK, TANZANIA

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt vertrekken jullie naar het nationaal park Serengeti, waar je in de late namiddag aan komt. Als
lunch wordt er onderweg een picknick voorzien en krijgt u de kans om wilde dieren in hun natuurlijke habitat
te bewonderen. Een vroege start op dag 9. Thee en koffie worden voorzien in de lodge. Daarna maakt u een
vroege safari, waarna u naar de lodge terugkeert voor een uitgebreid ontbijt. De rest van de voormiddag
staat er niets op het programma. U kan zelf kiezen hoe u deze vrije uren invult. In de late namiddag
vertrekken jullie voor een tweede gamedrive. Voor het diner en overnachting hebt u de keuze uit:
Deluxe : Segengeti Serena Safari Lodge / Standaard : Serengeti katikati Lodge
Dag 10 & 11: NGORONGORO CONSEVATION AREA, TANZANIA

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt wordt u naar Ngorongoro gebracht, maar onderweg houden jullie even halt bij het Ol Duvai
Gorge Museum. Als lunch wordt er een picknick voorzien, waarna de tocht wordt verdergezet richting
Ngorongoro. Hier komt u in de late namiddag aan. Na het ontbijt op dag 11, dalen jullie af naar de bodem
van de krater voor één lange Gamedrive. Als lunch wordt er een picknick voorzien. In de namiddag verlaten
jullie de krater en trek je verder naar de kampplaats waar je in de late namiddag toe komt. Voor het diner
en overnachting is er een farm house voorzien.
Deluxe : Ngorongoro Farm House
Dag 12: TARANGIRE NATIONAL PARK, TANZANIA

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt gaat de safari tocht verder. Jullie rijden naar Tarangire waar u op tijd aankomt voor de lunch.
In de late namiddag staat er een safari tocht op het programma. Diner en overnachting zijn voorzien in de
accommodatie van uw keuze:
Deluxe : Tarangire Sopa Lodge / standaard : Maramboi Tented Camp
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Dag 13: WESTERN KIKIMANJARO, TANZANIA

Ontbijt-Lunch-Diner

Vandaag rijden jullie na het ontbijt naar het westen van de Kilimanjaro. Als lunch wordt er een picknick
voorzien. In de late namiddag staat er een safari tocht op het programma waarbij u wilde dieren in hun
natuurlijke habitat kan bewonderen. Diner en overnachting is voorzien in Kambi Ya Tembo.
Deluxe : Kambi Ya Tembo / Standaard :
Dag 14: NAIROBI, KENIA

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt vertrekken jullie naar Nairobi. Als lunch wordt er een picknick voorzien. In de vroege avond
komt u aan in uw hotel. De laatste activiteit van deze safari is een afscheidsdiner in het wereldberoemde
Carnivore Restaurant. Overnachten kan u doen in:
Deluxe : Eka Hotel / Standaard : 67 Airport Hotel
Dag 15: NAIROBI, KENIA

Ontbijt

Na een ontbijt wordt u veilig naar Jomo Kenyatta International Airport gebracht voor uw vlucht terug naar
huis.

 Einde van deze mooie Safari 

Inclusief:
- Accommodaties en maaltijden zoals beschreven
- Activiteiten vermeld in het programma
- Professionele lokale gids
- Transport in volledig uitgeruste safari voertuigen

Niet inbegrepen:
- Internationale vluchten
- Niet vermelde en optionele activiteiten
- Niet vermelde maaltijden
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven
- Verzekering en Visa
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