WANDEL EXPEDITIE
TANZANIA
Een 6 daagse privé wandel safari
Tourcode: LA-kicWET

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: KICHAHA FRONTIER CAMP

Lunch-Diner

Ophalen vanaf de landingsbaan van Msembe of een ander kamp in het park rond de lunch afhankelijk van
het vluchtschema. Je eerste gamedrive naar de wildernis begint onmiddellijk, wat tot 5 uur kan duren,
afhankelijk van welke dieren je onderweg ziet. Het zal niet lang duren voordat je je eerste olifant tegenkomt.
Met een fantastische bush-lunch en drankjes onderweg, komen jullie laat in de middag of de vroege avond
aan in het kamp en worden jullie warm ontvangen door onze vriendelijke medewerkers.
Kichaka Frontier Camp

Dag 2: KICHAHA FRONTIER CAMP

Ontbijt-Lunch-Diner

De eerste dag begint met een dampende bak met koffie op je kamer, nip deze terwijl je wakker wordt en
geniet van de Afrikaanse lucht terwijl de dagenraad langzaam zijn licht werpt op een nieuwe dag vol
verwachting. Na een snel maar voedzaam ontbijt vertrekken jullie naar het kamp voor de eerste
wandelervaring van ongeveer 5 uur aan te pakken en ongeveer 10 km af te leggen. Sta jezelf toe te worden
overvallen door de wonderbaarlijke natuur. Test je zintuigen terwijl je begint te leren en observeer de
natuurlijke wereld te voet, interpreteer de geuren, geluiden en tekens die allemaal deel uitmaken van de
verslavende wandelervaring. Voor alle namiddagactiviteiten is er een keuze. U kan zaken leren over de lokale
vogels of game drives gaan volgen en bijvoorbeeld korte wandelingen maken naar de enorme Kopje- en
Inselberg-systemen (grote rotsachtige ontsluitingen). Er is voor iedereen wat wils.
Kichaka Frontier Camp
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Dag 3: : KICHAHA FRONTIER CAMP

Ontbijt-Lunch-Diner

Weer een vroege ochtend. Vertrek te voet na het ontbijt terwijl jullie verder de Ruaha's wildernis in trekken.
Gewapend met kennis uit de vorige dagen, die je nu gaat kunnen toepassen. Scherp je trackingvaardigheden
aan en neem het op tegen enkele van de machtigste beesten. Elke footprint, gebogen grassprietje, dropping
en urinegeur moeten in detail worden geanalyseerd om aanwijzingen te geven over de huidige verblijfplaats
van de wonderlijke dieren. Na de lunch in het kamp zijn de gebruikelijke middagactiviteiten van toepassing
en wordt de avond doorgebracht met het bekijken van de Afrikaanse Melkweg met onze krachtige telescoop.
Kichaka Frontier Camp

Dag 4: KICHAKA UNTAMED CAMP

Ontbijt-Lunch-Diner

Vanmorgen verlaten jullie het basiskamp maar deze keer kom je niet terug. Je zal naar Kichaka Untamed
lopen, een wandeling van ongeveer 13 km door een prachtig land om op tijd voor de lunch aan te komen,
waar al je bagage in je nieuwe verblijf staat te wachten. Gasten kunnen kiezen om te dutten in de schaduw
van hun tenten of te kiezen voor de gebruikelijke reeks middagactiviteiten die beschikbaar zijn.
Kichaka Untamed Camp
Dag 5: KICHAKA UNTAMED CAMP

Ontbijt-Lunch-Diner

Na een vroeg ontbijt vanochtend keren jullie weer te voet terug. Je zal nooit twee keer dezelfde route volgen,
zodat een geheel nieuwe habitat en ervaring worden geselecteerd en een nieuwe volledige
ochtendverkenning wacht. Je zal dieper ingaan op de werking van het ecosysteem en alle aspecten dekken
van medicinaal gebruik van bomen en planten. Ook het volgen van voetafdrukken van de leeuw komt
uitgebreid aan bod in de hoop voor een glimp op te vangen. Een redelijke afstand van 10 – 15 km zal worden
afgelegd om te eindigen voor de lunch terug op het kamp waar er verfrissende douches wachten. Gasten
kunnen dan kiezen om te dutten in de schaduw van hun tenten of te kiezen voor de gebruikelijke reeks
middagactiviteiten die beschikbaar zijn.
Kichaka Untamed Camp
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Dag 6: KICHAKA UNTAMED CAMP

Ontbijt

Een meer ontspannen ontbijt vandaag, maar binnenkort zal u vertrekken om de lange rit terug naar de
'beschaving' te beginnen, met aankomst op de landingsbaan van Msembe op tijd voor de geplande vlucht of
een ochtendafgifte in een ander kamp in het park.
Kichaka Untamed Camp
 Einde van deze mooie Safari 

Neem contact met ons op voor meer informatie en prijzen.
Inclusief:
- Accommodaties zoals beschreven in all inclusief
- Activiteiten vermeld in het programma
- Professionele lokale gids
- Transport in volledig uitgeruste safari voertuigen
Niet inbegrepen:
- Internationale vluchten
- Niet vermelde en optionele activiteiten
- fooien en persoonlijke uitgaven
- Verzekering en Visa
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