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Inclusief 3 gratis overnachtingen fully inclusive en meer…  

Aanbieding Selous Safari Company 

Hoogtepunten Tanzania – totale reisduur 13 dagen:  
Dar es Salaam: Slipway Hotel / 1 nacht B&B  
Selous: Siwandu / 5 nachten FI  
Ruaha: Jongomero / 5 nachten FI   

Inclusief 3x binnenlandse vlucht 

 Dag 01 – vertrek Nederland/België  - aankomst  Dar es Salaam - transfer naar Slipway Hotel – 1 nacht BB

 Dag 02 – 07 – vlucht naar Selous – transfer naar Siwandu – 5 nachten FI 

 Dag 07 – 12 – vlucht naar Ruaha – transfer naar Jongomero – 5 nachten FI

 Dag 12 – vlucht naar Dar es Salaam Airport voor aanvang van uw terugreis

 Dag 13 – aankomst Nederland/België

B&B – incl. ontbijt │ HB – incl. ontbijt & diner │ FB – incl. alle maaltijden │ FI – incl. alle maaltijden & drankjes

PRIJSINDICATIE 2022
Totale reisduur 13 dagen - Selous Safari Company - Super aanbieding met 2 personen - USD
Juni 2022 t/m 15 maart 2023 7.210 p.p.
(normale prijs hoogseizoen) (11.400 p.p.)
Super aanbieding: profiteer in het Hoogseizoen 2022 van de Laagseizoen prijs. Inclusief 3 gratis nachten FI obv. 
Stay 10 Pay 7. Inclusief een gratis hele dag privé game drive in Selous met privé bush lunch & privé sundowner.

De reis is inclusief:

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  1
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- Genoemde binnenlandse vluchten 
- Alle airport en intercamp transfers
- Accommodatie met ontbijt in Dar Es Salaam
- Accommodatie in luxe Selous Safari Camps met en-suite faciliteiten
- 3 Gratis overnachtingen Jongomero op basis van “stay 10 pay 7” korting  
- Alle maaltijden, snacks en high tea in Selous Safari Camps  
- Alle drankjes in Selous Safari Camps (uitgezonderd geïmporteerd dranken)  
- Laundry service Selous Safari Camps
- Ochtend en middag, of full day game drives in open 4WD in Ruaha & Selous
- Bootsafari’s en wandelsafari’s  in Selous
- 1 gratis full day privé game drive   in Jongomero/Ruaha inclusief privé bush lunch & sundowner  
- Alle eco-toerisme & park entree gelden   (uitgezonderd walking/boating & fishing fees per keer in Selous)   

De reis is exclusief: Internationale vluchten, single entry visumkosten Tanzania ± 50 Euro p.p. - deze kunt u 
aanvragen bij het consulaat van Tanzania http://www.tanzania.nl  of u kunt deze bij de grens kopen ± 50 U$ p.p.  
(vanwege de drukte en het oponthoud wordt dit niet echt aangeraden), wanneer niet in uw internationale vliegticket 
inbegrepen: Int. airport departure tax ± 45 U$ p.p., fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Drankjes, lunch & diner in Dar es Salaam
Local airport departure tax ± U$ 15 p.p. per vlucht 
Parkfees voor wandelsafari U$41 p.p. per keer
Riverfees voor bootsafari U$6 p.p. per keer
Optioneel Fishing fees U$12 p.p. per keer

Optioneel Fly-camping Jongomero:
Supplement U$ 260 p.p. per nacht FI 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  2
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Selous – Jongomero (Selous Safari Company)      

Jongomero (Selous Safari Company) is het enige kampement dat gelegen is in het uiterste zuiden van Ruaha. 
De dichtstbijzijnde lodge ligt op 60 kilometer afstand waardoor u vrijwel verzekerd kunt zijn om deze regio geheel 
voor uzelf te hebben. Het kampement is gesitueerd op de oever van de Jongomero Rivier, een zijrivier van de 
grote Ruaha Rivier. In en kort na het regenseizoen een sterk stromende rivier en in het droge seizoen een droge 
zanderige rivierbedding waar verschillende dieren te vinden zijn. De rivierbedding wordt door allerlei wild gebruikt 
als oversteekplaats maar ook als schuilplaats waar kleinere dieren zich verstoppen tussen het struikgewas en in 
de lege holen van krokodillen. Luipaarden struinen graag de oevers af op zoek naar een prooi en olifanten graven 
met hun slurf in het zand, op zoek naar water.

Jongomero is een klassiek luxe tented camp en een perfecte accommodatie als u op zoek bent naar een een 
authentieke bush ervaring in stijl in een gebied waar u geen andere toeristen tegenkomt. Het kampement biedt 
naast comfort een excellente service, uitstekende maaltijden en kwalitatief goede safari’s en ondanks de luxe heeft
het de sfeer van een bushcamp weten te behouden.

Het kampement bestaat uit 8 luxe tented suites die voldoen aan alle comfort. De tented suites zijn volledig 
gemeubileerd, stijlvol gedecoreerd en hebben een mooie gepolijste houten vloer. Een echte “eyecatcher” is het 
robuuste kingsize bed in het midden van de tent, van boomstammen gemaakt en prachtig gepolijst. Het rieten dak 
en de grote ramen van muskietengaas zorgen ervoor dat het binnen luchtig blijft en dat u met de bush verbonden 
blijft. In de warmere periode heeft u tevens een ventilator tot uw beschikking. Achterin de tent bevindt zich een en-
suite toilet/douche welke is voorzien van twee wastafels, badjassen en enkele toiletartikelen. Op de veranda met 
een zithoek wordt u elke ochtend thee en koffie geserveerd, terwijl u kunt genieten van de bush en het open zicht 
op de rivierbedding.

De knusse en ook stijlvol ingerichte lounge en het zonnedek met een plunge pool en loungebedden in de schaduw
van een afdakje, zijn een aantrekkelijke plek om even te relaxen en u te laten bedienen van een kleine 
versnapering. Indien gewenst kunt u in de lounge eventueel gebruik maken van wifi. In de namiddag word u 
getrakteerd op een high tea en ’s avonds kunt u in het restaurant genieten van smakelijke gerechten. Niet alle 
maaltijden worden in het restaurant geserveerd want regelmatig worden er onverwacht een bush picknick of een 
bushdiner georganiseerd op een mooie plek in de rivierbedding. Een romantisch privé diner kan worden 
georganiseerd op aanvraag.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  3
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De aangeboden safari’s worden in dagdelen of per hele dag ondernomen. Er is keuze tussen game drives in open
4WD en wandelsafari’s. Laat u verassen met een onverwachte bush brunch of gaat u een hele dag op safari dan 
gaat er een picknick lunch mee voor onderweg. De dag wordt afgesloten met een sundowner op een mooie plek 
en rond 19:00 zult u weer terug zijn in het kamp.

Jongomero is één van de weinige kampementen die optioneel tegen een meerprijs ook ‘fly camping’ aanbieden. 
Een ‘must do’ voor elke safari liefhebber om nog dichter bij de natuur te zijn. U onderneemt een wandelsafari 
vanuit het kamp of vanaf een drop off point en overnacht in een ruime koepeltent met gazen ramen midden in de 
bush. Uiteraard wordt u begeleid door een bewapende gids en een park ranger. Ook tijdens ‘fly camping’ hoeft u 
van niets af te zien en is alles tot in de puntjes verzorgd!

Jongomero is geopend van juni t/m maart. De beste periode om veel wild te zien is in het droge seizoen van eind 
juli t/m medio november. Vanaf medio november dient u rekening te houden met een regenbui doch voor 
vogelaars is dit een perfecte periode.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, bush picknicks, drankjes (uitgezonderd geïmporteerde dranken), 
laundry service, ochtend, middag of full day game drives in open 4WD, sundowners, wandelsafari’s, professionele 
Engels sprekende gids en park entreegelden.

Exclusief: optioneel fly-camping

Selous – Siwandu (Selous Safari Company)     

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  4



  Sinds 2004 reizen naar zuidelijk Afrika

                                                    Maatwerkreizen Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania & Malawi 
                                              www.zimbasafaris.com | Tel: +31 (0)20 - 610 3593 | 895 0566 | info@zimbasafaris.com 

Het Siwandu (Selous Safari Company) is gelegen op de oever van Lake Nzerakera met uitzicht op het meer dat 
onderdeel vormt van het Rufiji waterwegen systeem. Het kampement beschikt over een aantal uitstekende gidsen 
en biedt een scala aan activiteiten. De safari activiteiten worden in de basis in dagdelen of per hele dag 
ondernomen. U kunt kiezen tussen game drives in open 4WD, mooie bootsafari’s en sundowner cruises, vissafari’s
of enerverende wandelsafari’s. Laat u verassen met een onverwachte bush brunch of als u een hele dag op safari 
gaat dan gaan er een tafel, stoelen en een uitgebreide picknick lunch mee voor onderweg. De dag wordt 
afgesloten met een sundowner op een mooie plek en rond 19:00 zult u weer terug zijn in het kamp.

Siwandu beschikt over 13 ruime tented suites welke verdeeld zijn over twee secties; er is een zuid kamp met 7 
tenten en een noord kamp met 6 tenten. Elke sectie beschikt over een eigen lounge, een eigen restaurant en een 
plunge pool.

De Meru-stijl tenten staan omwille de koelte onder een rieten afdak en beschikken over grote ramen en een 
ritsdeur met muskietengaas, tevens is er een plafond ventilator aanwezig. Het houten interieur en de aankleding 
van de suite tonen accenten van de typische Zanzibar stijl. Op de ruime veranda met een handgemaakte houten 
krokodillen tafel en comfortabele stoelen wordt u iedere ochtend thee en koffie geserveerd, terwijl u kunt genieten 
van de bush en zicht op het meer. De en-suite toilet/douche bevindt zich aan één van de weerszijde van de tent 
en is voorzien van een buiten douche, een dubbele wasbak, badjassen en enkele toiletartikelen. De toilet/douche 
ruimte wordt van het slaapgedeelte afgeschermd door een tentdoek met een ritsdeur. Echter het is praktisch om 
deze ritsdeur open te houden, maar hierdoor is er geen privé afscheiding meer tussen het slaapgedeelte en de 
toilet/douche ruimte.

De lounge met een kleine bibliotheek en het restaurant van het zuid kamp bevinden zich op een verhoogd houten 
dek dat een panoramisch uitzicht biedt op de bush en het meer. Een heerlijke plek om tussen de safari’s door te 
relaxen met een versnapering terwijl u de omgeving naar voorbijkomend wild kunt zonnedek met een kleine plunge
pool, enkele ligbedden en parasols. In de namiddag wordt u getrakteerd op een high tea en ’s avonds kunt u 
genieten van culinaire gerechten tijdens een gezamenlijk al fresco diner bij de plunge pool. Het verschil met het 
noord kamp is dat daar alle faciliteiten niet op een verhoogd platform zijn, maar gewoon op de grond.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, bush picknicks & lunches, high tea, drankjes (uitgezonderd 
geïmporteerde dranken), laundry service, ochtend, middag of full day game drives in open 4WD, sundowners, 
wandelsafari's, bootsafari’s, sunset cruises, vissafari's, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden.
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