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THE WILD WEST OF TANZANIA
Katavi & Ruaha Fly-in Safari

Hoogtepunten Tanzania – totale reisduur 11 dagen:  
Dar es Salaam: Slipway Hotel B&B  
Ruaha: Ruaha River Lodge FB   
Katavi: Katavi Wildlife Camp FB  

Inclusief 3 x binnenlandse vlucht

 Dag 01 – vertrek Nederland/België - aankomst  Dar es Salaam - transfer naar Slipway Hotel – 1 nacht BB
 Dag 02 – 06 – vlucht naar Ruaha – transfer naar Ruaha River Lodge – 4 nachten FB 
 Dag 06 – 10 – vlucht naar Katavi – transfer naar Katavi Wildlife Camp – 4 nachten FB
 Dag 10 – vlucht naar Dar es Salaam Airport voor aanvang van uw terugreis 
 Dag 11 – aankomst Nederland/België

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

PRIJSINDICATIE 2023 (exclusief internationale vluchten)  
Totale reisduur 11 dagen 2 personen 
Juni & november t/m 23 december 2023 - laagseizoen USD 5.835 p.p.
Met PRIVË GAME DRIVES - juni & november t/m 23 december 2023 USD 6.835 p.p. 
Juli t/m oktober & 24 december 2023 t/m 4 januari 2024 - hoogseizoen  USD 6.535 p.p.
Met PRIVÉ GAME DRIVES - juli t/m oktober & 24 december 2023 t/m 4 januari 2024 USD 7.535 p.p.

*De privé game drives zijn in open 4WD met uw eigen privé gids – dus zonder andere gasten. 

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 (inclusief local dep.tax)
- Alle airport en intercamp transfers
- Accommodatie met ontbijt in Dar Es Salaam
- Accommodatie in luxe Tented Camps 
- Alle maaltijden in Ruaha & Katavi
- Thee & koffie in Ruaha & Katavi 
- Game drives 2x per dag in open 4WD in Ruaha & Katavi
- Laundry service
- Eco-toerisme gelden & park entreegelden

De reis is exclusief: Internationale vluchten, single entry visumkosten Tanzania ± USD 50 p.p. - deze kunt u online
kopen of aanvragen bij het consulaat van Tanzania https://eservices.immigration.go.tz/visa  of u kunt deze bij 
aankomst in Dar es Salaam kopen, fooien, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven.

Bijkomende kosten:
Drankjes 
Lunch & diner in Dar es Salaam

Accommodatie informatie

Ruaha – Ruaha River Lodge   

Ruaha is een indrukwekkend gebied met rode heuvels, opgedroogde rivierbeddingen, open grasvlaktes afgewisseld 
met dichte bebossing en als levensslagader de grote Ruaha Rivier. Het landschap is ruig en ongerept met een 
overvloed en verscheidenheid aan wild waaronder veel leeuwen. Van januari tot en met april verandert het park in 
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een groene oase met stromende rivieren en is het een ideale periode om naast het algemene wild veel vogels te 
zien en wilde honden te waarnemen. Mei tot en met november wanneer het landschap meer en meer opdroogt zijn 
er steeds meer dieren die naar water zoeken waardoor en wordt ook het roofwild actief. Naast leeuwen worden er in
deze periode regelmatig luipaarden en cheeta’s gezien.

De Ruaha River Lodge is gesitueerd langs de Ruaha Rivier, te midden van een reeks rotsachtige kopjes. Olifanten 
zijn vaak geziene gasten bij de lodge terwijl er in de overgebleven waterpoelen van de Ruaha Rivier nijlpaarden en 
krokodillen zijn waar te nemen waardoor er altijd wel enige actie is om naar te kijken. Menige gast heeft het 
voorrecht gehad om vanuit de lodge een leeuw of luipaard ‘kill’ te zien.

Ruaha River Lodge is een door een familie gerunde lodge zonder al te veel franje, pretentieloos met een relaxte 
sfeer. De accommodatie bestaat uit 24 stenen chalets en hoewel de lodge vrij groot lijkt ten opzichte van andere 
accommodaties in Ruaha heerst er een persoonlijke sfeer en is de service zeer vriendelijk te noemen. Daarbij 
beschikt de lodge over twee lounges en dineergelegenheden, één langs de rivier en de tweede bovenop een heuvel 
waardoor er ook tijdens drukkere periodes de persoonlijke sfeer behouden wordt. Beide gelegenheden worden 
beschaduwd door een groot rieten dak en de zijwanden zijn geheel open zodat u niets hoeft te missen van de 
omgeving. De maaltijden worden aan aparte tafeltjes geserveerd en zijn enigszins eenvoudig doch gezond en 
overvloedig. 

De chalets zijn mooi langs de oever gelegen, zijn vrij groot, volledig ingericht en voorzien van een zithoek, een 
bureau, twee aparte bedden of een tweepersoonsbed met walk in klamboe en een grote en-suite toilet/douche met 
twee wastafels. Op de privé veranda welke uitziet op de rivier is een zitje gecreëerd waar het in de avond met een 
verrekijker in de hand heerlijk vertoeven is.

Ruaha River Lodge  ligt op ongeveer 50 minuten game drive ten zuiden vanaf Msembe airstrip. De locatie is qua 
wildlife uitstekend en de game drives in open 4WD zijn vaak lonend. Deze worden op verschillende tijden van de 
dag ondernomen of u kunt en hele dag op pad en dan wordt er een picknick lunch meegenomen. Optioneel en 
tegen een meerprijs is een volledige dag privé game drive ook mogelijk. U kunt dan in alle rust op uw eigen tempo 
mooie foto’s schieten en ook wat dieper het park ingaan.

Uw verblijf is inclusief: maaltijden & snacks, koffie en thee, laundry service, ochtend en middag game drives in 
open 4WD, full day game drive met picknick lunch, sundowners, professionele Engels sprekende gids en park 
entreegelden. Exclusief: drankjes 

Katavi NP – Katavi Wildlife Camp  
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Het eenvoudige doch zeer comfortabele Katavi Wildlife Camp is een zusterkamp van het Ruaha River Camp en 
Selous Rufiji River Camp, alle gerund door de familie Fox. Net als in de andere kampementen heerst er een rustige 
en vriendelijke sfeer doch omdat Katavi Wildlife Camp kleinschaliger is met slechts 6 tenten en mede door de 
afgelegenheid waardoor er nog minder bezoekers komen.

Katavi Wildlife Camp is gelegen op de Katisunga vlakte, een goede wildlife locatie tussen Lake Katavi en Lake 
Chada, nabij de monding van de Katuma Rivier waar tegen het einde van het droge seizoen nog enkele waterpoelen
te vinden zijn. Deze waterpoelen, soms net diep genoeg om in onder te dompelen, worden bevolkt door grote 
groepen nijlpaarden en krokodillen. Kuddes van duizenden buffels soms achtervolgd door leeuwen en andere 
roofdieren worden regelmatig bij de waterpoelen gesignaleerd. 

Het Katavi Wildlife Camp bestaat uit slechts 6 tented suites gebouwd op verhoogde houten platforms en zien allen 
uit over de grasvlakte. Elke tented suite is volledig gemeubileerd en sfeervol ingericht en voorzien van een en-suite 
toilet/douche en een privé veranda met tafel, stoelen en een hangmat om in te relaxen. Het gehele kampement 
wordt gerund op zonne-energie en elektriciteit is op gezette tijden.     

De centrale booma bestaat uit twee verdiepingen; de beneden verdieping doet dienst als een dineerruimte waar 
gezamenlijk aan een grote tafel het diner genuttigd wordt. En op de bovenverdieping is een lounge gecreëerd met 
een met barfaciliteit en vanwaar men een goed zicht heeft op de omgeving.

Het Katavi Wildlife Camp behoort tot de voordeligste accommodatie in Katavi en biedt relatief goede safari’s in een 
wildrijke omgeving. 

Uw verblijf is inclusief alle maaltijden, thee & koffie, flesje water p.p. per dag, laundry service, ochtend en middag game 
drives in open 4WD, professionele Engels sprekende gids en park entreegelden. Exclusief: drankjes
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