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Strandvakantie Tanzania kust – 5 nachten

Ushongo Beach & Maziwi Island 

Hoogtepunten Tanzania –  totale reisduur 6 dagen:  
Tanzania kust: Ushongo Beach

 Dag  01– vertrek Arusha
 Dag 01 – 06 – aankomst Pangani airstrip – korte transfer naar Ushongo Beach – 4 nachten The Tides Lodge - FI
 Dag 06 – transfer en vlucht naar Arusha of Dar es Salaam

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

PRIJSINDICATIE 2022
Strandvakantie Ushongo Beach Tanzania -  totale reisduur 6 dagen met 2 personen - USD
07 januari t/m 30 juni 2022 1.775 p.p. 
juli t/m augustus 2022 1.951 p.p.
september t/m 15 december 1.725 p.p.
16 december t/m 06 januari 1.951 p.p.
Aanbieding: Inclusief gratis overnachting full board obv. Stay 5 Pay 4 korting. Verblijf in standard beach cottage. 
Inclusief retourvlucht vanaf Arusha of Dar es Salaam. 

*Kinderen 0 tot 5 jaar: gratis verblijf 
*Kinderen 6 tot 12 jaar (bij de ouders op de kamer): 50% korting 
*Honeymoon Package: de bruid ontvangt 50% korting op het verblijf. Inclusief een romantische turn down 
(rozenblaadjes en chocolade) en een privé strand diner - minimaal verblijf is 4 nachten.
*Ushongo is ook te bereiken vanuit de Serengeti en Selous met een klein vliegtuig. Vraag ons naar infomatie en prijzen
*Verlenging is mogelijk

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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De reis is inclusief: 
- Genoemde binnenlandse vluchten 
- Return transfer Pangani airstrip en The Tides lodge
- Alle maaltijden en drankjes (cocktails, lokale wijn, bier en soft drinks)
- Laundry service
- Gratis gebruik van kajak, paddle board en snorkel attributen

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), fooien, facultatieve excursies en persoonlijke 
uitgaven.

Temperatuur: gemiddeld 30° met relatief hoge vochtigheid
Regenseizoen: april, mei en november
Kinderen: alle leeftijden zijn welkom
Malaria: profilaxe is aan te raden
Gesloten :  van 01 t/m 31 mei

Aanvullende informatie

The Tides Lodge – Ushongo Beach

De Tides Lodge is gesitueerd in het noorden van Tanzania op het afgelegen en verlaten strand van Ushongo, in de 
buurt van Pangani. Aan beide zijden van de lodge strekt het strand zich kilometers uit en tijdens een wandeling komt 
men zo nu en dan een enkele lokale visser tegen. Net voor de kust op ongeveer 8 kilometer ligt het Maziwe Marine 
reservaat, een zandbank die alleen bij eb tevoorschijn komt en behoort tot de mooiste snorkel en duikplekken van 
Tanzania.

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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Ushongo Beach is een geschikte locatie voor hen die op zoek zijn naar een semi luxe tropische strandvakantie waar 
vrijwel geen toerisme te vinden is, alleen gasten van de lodge. Naast zwemmen in de Indische oceaan, relaxen op het
strand of bij het zwembad kan men uren slenteren over het strand met palmbomen, een kajak of paddle board 
uitproberen of gewoon een boek lezen in de hangmat. 

Daarnaast biedt The Tides Lodge een scala aan optionele excursies zoals; een uitstapje naar het historische dorp 
Pangani, snorkeltrip naaar Maziwe eiland, zeevissen, een traditionele Dhow cruise, een fietstour met een lokale gids, 
een Pangani river cruise, een duikcursus, Ushongo dorp of school tour, een lokale kookles, bezoek aan het project 
Turtle Hatching van het Marine reservaat of een dag excursie naar het Saadani National Park.

Naast de fraaie locatie en het ruime aanbod aan activiteiten is ook de keuze aan voortreffelijke maaltijden, snacks, 
cocktails en wijnen noemenswaardig.  Aangevuld met de verse vruchtensappen welke bereid zijn uit lokaal geoogste 
vruchten.

Duurzaamheid en milieuvriendelijk staan hoog in het vaandel. O.a. de maaltijden en snacks worden bereid met verse 
producten en alle ingrediënten zijn afkomstig van omliggende boeren en vissers die op deze manier ook inkomsten 
kunnen vergaren. Ook de smakelijke ‘échte’ koffie wordt bij een lokale en duurzame plantage ingekocht. Alle zachte 
stoffering is gemaakt uit, met de hand geplukt, Tanzaniaans katoen en is met de hand genaaid door ‘Neema Crafts’, 
een project dat Tanzaniaanse gehandicapten van werk voorziet. Daarnaast werken zij met diverse projecten samen 
om flora en fauna te beschermen en investeren zij in onderwijs. Jaarlijks herstellen zij het in en exterieur van 
schooltjes en onderhouden zij de infrastructuur zodat de kinderen ook tijdens de regentijd naar school kunnen. 
Regelmatig houden zij samen met de dorpelingen een strand schoonmaak en geven zij voorlichting over vervuiling en 
de effecten daarvan op het leven in de oceaan. 

Kortom, de Tides Lodge is een prettige duurzame lodge met vriendelijk personeel, gelegen op een mooie locatie en is 
perfect om een safari mee af te sluiten. 

De Tides Lodge beschikt over totaal 11 accommodaties onderverdeeld in;
Prijzen van de suite, de familie huizen en de villa zijn op aanvraag

7 Beach Cottages zijn gelegen op rand van het palmenstrand en beschikken over een en-suite toilet/douche, 
tweepersoons kingsize bed of twee single bedden met klamboe, een ventilator, een terras met strandstoelen en een 
hangmat en een schommelbed met uitzicht over de oceaan.

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  3

Beach cottage
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1 Beach chalet met twee verdiepingen is meer naar achter in de tuin gelegen waardoor het wat meer privacy biedt. 
Op de begane grond is de lounge en de badkamer te vinden alsmede een veranda. Op de bovenverdieping bevindt 
zich de slaapkamer met een groot tweepersoonsbed met een gedrapeerde klamboe. Ook hier is een veranda, iets 
groter dan op de begane grond en met uitzicht op de oceaan. Beide verdiepingen zijn voorzien van een ventilator. 

2 familie huizen aan het strand met elk met 2 slaapvertrekken: 
Hibiscus House beschikt over twee slaapvertrekken met klamboe en een gedeelde toilet/douche, een lounge met 
dineertafel, een staande ventilator, een terras en een privé strandje met parasols.

Embedodo House beschikt over twee slaapvertrekken met klamboe met elk een en-suite toilet/douche, een lounge en
kitchenette, een staande ventilator, een terras in een privé tuin en een privé strandje.

Mawimbi villa – familie huis met 6 slaapvertrekken  - geschikt voor maximaal 10 volwassenen en 3 kinderen
Mawimbi Villa is een prachtig familie huis van ongeveer 5000m² groot en is gelegen aan het strand, iets verder weg 
van de cottages. De villa beschikt over 6 slaapvertrekken, drie slaapkamers zijn gelegen op de boven verdieping en 
drie op de begane grond. 2 slaapvertrekken beschikken over een en-suite toilet/douche en de andere 4 
slaapvertrekken delen de twee aparte badkamers. Elk slaapvertrek is voorzien van airconditioning  en in de hele villa 
is WiFi verbinding.. De villa beschikt over alle moderne gemakken en comfort zoals een ruime lounge, een satelliet 

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
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Beach chalet – twee verdiepingen

Embedodo House - 2 slaapvertrekkenHibiscus House -2 slaapvertrekken

Mawimbi Villa - 6 slaapvertrekken
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TV,  een gevulde bar, een keuken, een groot privé terras met eigen zwembad en ligbedden. Een vast team van 
medewerkers staat discreet en hulpvaardig dagelijks tot uw dienst zodat het u aan niets zal ontbreken. U kunt met uw 
persoonlijke chef het menu van uw smaak samenstellen en het laten serveren waar en wanneer u dat wilt.  

The Tides activiteiten

Zimba Safaris is aangesloten bij het GGTO (Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde 
Tour Operators), VVKR (Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties) en Trees for All.  5

Snorkeltrip 
Maziwi Island ligt ongeveer 8 kilometer van de lodge. Het eiland 
behoort tot de beste snorkel en duikbestemmingen langs de Oost 
Afrikaanse kust, een magnifiek onderwaterleven met meer dan 35 
soorten koralen en sponzen. Naast de vele vissoorten worden tussen 
de riffen en koralen ook regelmatig zeeschildpadden gezien, op zoek 
naar een broedplaats op het eiland. 

Met een snorkelgids wordt u met de boot naar het eiland gebracht, 
Afhankelijk van het getij duurt de eilandtrip 4 tot 8 uur en wordt het 
ontbijt of de lunch meegenomen. Er worden comfortabele kussen 
meegebracht en een grote parasol wordt opgezet zodat u ook heerlijk
in de schaduw kunt relaxen. 

U$ 65 p.p. exclusief Marine park entreegelden U$ 15 p.p.

Duiken
Wanneer u geïnteresseerd bent in duiken maar nog geen ervaring, 
dan kunt u terecht bij KASA Divers, vanaf de lodge op ongeveer 15 
minuten lopen over het strand. Zij zijn PADI gecertificeerd en bieden 
cursussen aan vanaf 8 jaar. Om beschikbaarheid te garanderen is 
reserveren een pre. Prijzen zijn op aanvraag
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Dhow Cruise
Geniet van een champagneontbijt terwijl de zon opkomt. De vaart 
gaat langs de riviermonding en lokale dorpjes, onderweg worden er 
soms dolfijnen waargenomen.

De traditionele dhow cruise neemt ongeveer 3 tot 4 uur in beslag.  U$
80 p.p.

Deep Sea Fishing
U gaat samen met eigenaar en schipper Mike Fritsi de oceaan op om
te vissen op ‘big game fish’. Mike heeft meer dan 15 jaar ervaring in 
deze wateren en stelt zijn boot en alle benodigdheden om te vissen, 
beschikbaar voor een halve of een hele dag.  U$ 85 p.p. per uur 
(minimaal 4 uur)

Kajakken en paddle boarding
Gratis gebruik

Turtle Hatching
Maziwi is een broedplaats van de zeeschildpadden maar helaas 
doordat de zandbank bij vloed vrijwel geheel onder water staat zijn de
nesten gedoemd. Een project van het Marine reservaat bestaat uit het
verplaatsen van de nesten naar het strand van Ushongo waar de 
nesten kunnen overleven. 

Samen met het Marine team gaat u op het strand van Ushongo op 
zoek naar deze nesten en wordt u interessant verteld over dit 
conservatie project. Met een beetje geluk kunt u de schilpadden uit 
hun nest zien komen.

De excursie duurt ongeveer 2 uur en is gratis.  
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Historische Pangani tour
Bezoek het historische Pangani met een lokale gids en laat u boeiend
en leerzaam vertellen over de geschiedenis van Portugese kolonisten,
de Arabische slaven en ivoor handelaren en de koloniale tijd tijdens 
de Duitse en Britse overheersing.  

De rit naar Pangani duurt 30 minuten en de excursie duurt ongeveer 
2 tot 2.5 uur.  U$ 70 p.p.

Safari Saadani National Park
Na een vroeg ontbijt vertrekt u met de boot naar het Saadani National
Park. Hier kunt u een bootsafari op de Wami rivier ondernemen of 
een game drive in open 4WD in het park 

De excursie duurt ongeveer 10 uur en is inclusief een picknick lunch, 
soft drinks en park entreegelden. 
U$ 190 p.p. (doorgang bij minimaal 4 personen)

Cooking Class
Een kijkje in de keuken en leer onder andere hoe men een lokale 
delicatesse zoals bijvoorbeeld een garnalen samosa maakt. De lokale
chef kok met jarenlange ervaring zal u graag de kneepjes van het vak
leren. 1 tot 2 uur - U$ 10 p.p.

Huur een fiets
Verken de nabijgelegen sisalvelden of bezoek de lokale dorpjes onder
begeleiding van een lokale gids.

U$ 10 p.p. per uur

Ushongo School Tour
Ushongo school is via een korte wandeling langs het strand te 
bereiken. Een bezoek hieraan geeft een kijkje in het dagelijks leven 
van de kinderen maar ook inzicht hoe de The Tides Lodge een 
belangrijke bijdrage levert aan de toekomst van deze kinderen.

Bezoek is gratis


