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Super aanbieding Nomad Fly In Safari
Spectaculair KATAVI NP in Tanzania
Inclusief 2 gratis nachten verblijf in het luxe Chada Camp, avond game drive en fly-camping

Totale reisduur 11 dagen & verlenging mogelijk
Hoogtepunten:
Arusha: Arusha Coffee Lodge B&B (Plantation room)
Katavi NP: Chada Katavi FI (Nomad Safaris)
Arusha NP: privé game drive inclusief picknick lunch
Semi panoramische vluchten:
Arusha – Katavi
Katavi – Arusha
Ø Dag 01 – vertrek Nederland/België – aankomst Kilimanjaro – transfer Arusha Coffee Lodge – 1 nacht B&B
Ø Dag 02 – 09 – transfer Arusha airport - vlucht naar Katavi – Chada Camp – 7 nachten FI * incl. 2 gratis nachten FI
Ø Dag 09 – 10 – vlucht Arusha – transfer naar Arusha Coffee Lodge – 1 nacht B&B
Ø Dag 10 – privé safari Arusha NP & dagkamer Rivertrees Country Inn – transfer naar Kilimanjaro airport
Ø Dag 11 – aankomst Nederland/België
B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

Reissom juli t/m oktober 2018 op basis van 2 personen (exclusief internationale vluchten)
U$ 7.430 p.p. inclusief gratis verblijf 2 nachten FI in het fameuze Chada Katavi, 1 nacht Fly camping en een
night drive p.p.

Resissom 1 – 15 november 2018 op basis van 2 personen
U$ 6.528 p.p. inclusief gratis verblijf 2 nachten FI in het fameuze Chada Katavi, 1 nacht Fly camping en een
night drive p.p.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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De reis is inclusief:
-

Genoemde binnenlandse vluchten

-

Alle airport & intercamp transfers
Alle maaltijden in Chada Katavi
Ontbijt in Arusha Coffee Lodge
Drankjes in Chada Katavi (uitgezonderd geïmporteerde dranken en likeuren)

-

Game drives in open 4WD
Wandelsafari’s
1x flycamping
1x night drive

-

Privé game drive inclusief picknick lunch Arusha NP
Dagkamer Rivertrees Country Inn
Laundry service
AMREF (flying doctor verzekering)

-

Park entreegelden en concession fees

Optioneel – Katavi privé voertuig met privé gids U$ 380 per dag (Nomad restrictie minimaal 2 dagen)

Bijkomende kosten: Internationale vluchten, visumkosten Tanzania U$ 50 p.p. deze kunt u bij de grens verkrijgen,
Wanneer niet in uw internationale vliegticket inbegrepen departure tax Tanzania U$ 50 p.p., drankjes, lunch en diner in
Arusha, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Aanvullende informatie
Arusha Coffee Lodge

Arusha Coffee Lodge (Elewana Collection) is een luxury lodge gesitueerd ten westen van Arusha Town, op ongeveer 10
minuten rijden van Arusha airport. De lodge is prachtig gelegen aan de voet van Mount Meru en in de nabijheid van
diverse koffieplantages en het Arusha National Park. De lodge beschikt over 30 fraai ingerichte houten chalets
onderverdeeld in 30 standaard chalets (Plantation houses) en 12 Plantation suites.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.
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Elk chalet beschikt over een ruim slaapvertrek met kingsize bed met klamboe, en-suite toilet badkamer met douche en
ligbad, een lounge gedeelte, gratis WiFi, een kluisje, thee & koffie faciliteiten, en een veranda met een zitje. De suites
zijn iets ruimer met een groter lounge gedeelte, beschikken tevens over een flatscreen TV, en een gevulde minibar.
In de gemanicuurde en tropische tuin zijn diverse zithoekjes gecreëerd waar u een drankje of een lunch kunt nuttigen. In
het centrale deel van de lodge vindt u een bistro bar met een binnen en buiten terras, een ‘a la carte restaurant en een
gemoedelijke lounge, alle met openslaande deuren en uitzicht op een waterpartij.

Uw verblijf is inclusief ontbijt.

Katavi National Park

Katavi is gelegen in het afgelegen zuidwesten van Tanzania en vanwege de bereikbaarheid, de tijd en de kosten die er
mee gemoeid zijn om het park te bezoeken, is het een nauwelijks bezocht gebied. Katavi is nog niet door toerisme
aangetast en kunt u zich er op verheugen om deze nog ongerepte wildernis vrijwel geheel voor uzelf te hebben. Dit
tezamen met de grote kuddes olifanten, buffels, antilopen, zebra's, impala’s gevolgd door roofdieren zoals de leeuw,
luipaard, cheetah en de wilde hond maken Katavi tot een waar paradijs.
Katavi bestaat uit graslandschappen afgewisseld met miombo bossen en de typisch Afrikaanse Acacia bomen, en de
door palmbomen omringende Katavi meer in het noorden en het Chada meer in het zuiden, gevoed door de Katuma
rivier. Vanaf juni tot november droogt de rivier op tot een smalle stroom en de meren verworden tot grote droge
grasvlaktes met her en der nog een enkele waterpoel. Indrukwekkend om te zien hoe honderden nijlpaarden proberen
om nog een plekje te vinden in de kleinste modderpoel en dat in de wanden van de oever de schuilplaatsen van de
krokodillen zichtbaar worden.
Aan het einde van het droge seizoen wanneer roofdieren geduldig op hun prooi wachten is het hier voor sommige dieren
een ware veldslag om te overleven. De uitgestrekte vlaktes zijn in combinatie met een zonsondergang een schitterend
decor voor de grote kuddes buffels en olifanten die dan omwille hun veiligheid weer richting het boslandschap
vertrekken.
Vanaf november t/m juni veranderen de droge vlaktes langzamerhand in moerasvlaktes, de bush wordt groener en de
meren vullen zich weer. In deze periode is er nog steeds veel wild te vinden en is er een overvloed aan vogels te zien.
Echter afhankelijk van de hoeveelheid regen kunnen delen van het park niet gemakkelijk bereikbaar zijn waardoor de
game drives beperkt kunnen worden tot kortere of dezelfde routes.
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Katavi – Chada Camp (Nomad Safaris)

Chada Camp is een exclusief kampement gebouwd op houten platforms en verscholen tussen grote acacia en tamarinde
bomen. Het kamp beschikt over slechts 6 grote safari tenten. De ruime tenten zijn volledig en stijlvol gemeubileerd met
een luxe en-suite en deels open toilet/badkamer met bush douche. Mede omdat de wanden en deuren van de tent van
transparant gaas zijn geeft het een ruim en luchtig gevoel en u kunt zelfs vanuit alle hoeken van uw tent de bush
overzien. Voor de tent is een veranda met een zitje gecreëerd waar u in de vroege ochtend even van een kopje thee of
koffie kunt genieten en rustig verder kunt ontwaken terwijl u al turend in de bush en over de vlakte naar wild zoekt.
Twee grote tenten doen dienst als een eetgelegenheid en een comfortabele lounge met een kleine wildlife bibliotheek.
Na een dag van wandelen en/of game drives wordt kort voor de duisternis valt het kampvuur aangestoken en kunt u
onder het genot van een aperitief de Afrikaanse sterrenhemel bewonderen en de hyena’s op de achtergrond beluisteren,
en wanneer u wilt de belevenissen van de dag met elkaar uitwisselen.
Hoewel er letterlijk genoeg afspeelt voor uw deur zult u de gelegenheid hebben om het allerbeste van het park te zien.
Gezien de aanwezigheid van grote aantallen dieren is game viewing absoluut lonend. Bent u nog avontuurlijker ingesteld
en wilt u nog dichter bij de natuur zijn dan is er de mogelijkheid voor 'Fly Camping'. Vanuit het hoofd kampement vertrekt
u te voet of per 4WD naar het fly camp - de keuze is aan u en wordt ter plaatse met u overlegd. Bij aankomst is het
kampement voor u opgezet en de paraffine lampen al voor u aangestoken. Na een heerlijke 3 gangen maaltijd onder de
sterrenhemel zult u kort daarna tevreden en met een spannend gevoel in uw slaapzak begeven en al luisterend naar de
geluiden van de natuur in diepe slaap vallen. De volgende ochtend na het ontbijt wandelt of rijdt u weer terug naar het
hoofd kampement.

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, drankjes, laundry service, ochtend en middag game drives in open 4WD,
wandelsafari’s, 1x night drive, 1 x fly camping, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.

Zimba Safaris is aangesloten bij het Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators,
African Travel Association en Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties.

