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Groepsreis Tanzania en Zanzibar 
 
Vertrek:   21 juli 
Duur:    19 dagen  
Aantal personen:  maximaal 12  
 
Prijs: €1989* 
 
* op basis van gedeelde kamers, excl. vliegticket 
 
inbegrepen: 

- Compleet georganiseerde reis door Zuid Tanzania en Zanzibar 

- Drie nationale parken 

o Mikumi National Park 

o Udzungwa Mountains national park 

o Ruaha National Park 

- Eten en drinken volgens programma 

- Lokaal vervoer volgens programma 

- Activiteiten en excursies volgens programma 

- Ervaren, professionele en gebarentaalvaardige reisleider 

- Bijdrage aan sociale projecten voor de dovengemeenschap 

 
Niet inbegrepen: 

- Retourvlucht vanaf Amsterdam  

- Toeristenvisum  

- Reis- en annuleringsverzekering 

- Vaccinaties en malariapillen 

- Eten en drinken buiten programma 

- Activiteiten en excursies buiten programma 

- Fooien 

 

Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing 

 
 
 
 
 

Wil je liever een individuele 
reis met je vrienden of 
familie? Neem contact op 
met ons voor een op maat 
gemaakt persoonlijk 
reisvoorstel 
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Tanzania & Zanzibar 19 dagen – budgetreis (1989 euro) 
Betaling reissom (U ontvangt bij aanmelding een factuur van ons) 

▪ Aanbetaling:   €   989,- per persoon vóór 1 april a.s. 
▪ Restbetaling:  € 1000,- per persoon vóór 1 juni a.s. 
▪ Vliegticket tussen de 750 en 1000 euro te voldoen vóór 1 juli a.s. 

 

Betaling in termijnen mogelijk 
▪ Aanbetaling: €   989,- per persoon vóór 1 april a.s. 
▪ 1e termijn:  €   500,- per persoon vóór 1 mei a.s. 
▪ 2e termijn:  €   500,- per persoon vóór 1 juni a.s. 
▪ Vliegticket tussen de 750 en 1000 euro te voldoen vóór 1 juli a.s. 

 
U ontvangt een aparte factuur voor de kosten van een vliegticket. 
 
Allianz reisverzekering budget 19 dagen: 75 euro (ongevallen/medische kosten) 
Allianz annuleringsverzekering 19 dagen: 190 euro (dubbel zeker polis)  
 

De aanbetaling van 989 euro kunt u vóór 1 april 2018 overmaken naar:  
IBAN nr. NL85 ABNA 0246 1980 28 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Tanzania & 
Zanzibar 2018 (of factuurnummer) 
 

Reisvoorwaarden 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing.   
 
Budget hotel of homestay 
In een budget hotel slaapt u in een gedeelde kamer (4 of meer personen) met een 
gedeelde douche en toilet. Bedden kunnen (soms) stapelbedden zijn. 
In een homestay overnacht u thuis bij lokale doven. 
 
Groepsgrootte 
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 8 
Maximumaantal deelnemers aan de reis: 12 
 

Tolk(en) 
Afhankelijk van de groepsgrootte gaan er 1 of 2 tolken mee op reis. 
 
Reisbegeleider(s) 
Uw reisbegeleider is de heer Jos Wesemann 
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Reisprogramma van dag tot dag 

Zaterdag 21 juli 2018 

We vertrekken van Amsterdam naar Dar es Salaam, de grootste stad van  
Tanzania.  We vertrekken ’s avonds om 18:00 met een vlucht van Qatar air, en na 
een  korte overstap in Doha komen we de volgende ochtend om 08:00 aan in Dar 
es Salaam.  
 
Accommodatie:  - 
Maaltijden:  In vliegtuig  
 
Zondag 22 juli 2018 

Na aankomst op het vliegveld worden we opgehaald door onze medewerkers.  
We ontbijten in de stad en de rest van de dag brengen we door in een 
ontspannen accommodatie gelegen aan het strand waar we ook overnachten. 

Accommodatie:  http://kipepeobeach.com  
Maaltijden:  Ontbijt 

Maandag 23 juli 2018 
Vroeg in de ochtend worden we opgehaald door de safari chauffeur/gids en 
trekken we het binnenland van Zuid-Tanzania in. In tegenstelling tot het 
noorden is het zuiden nog onaangetast door massa toerisme. Je kan hier dagen 
rondrijden zonder dat je andere toeristen ziet en je kan er nog de echte 
authentieke Afrikaanse sfeer ervaren.  
 
We bezoeken Mikumi National Park, een van de grote nationale parken van 
Tanzania. De kans is groot dat we hier oog in oog komen te staan met wilde 
dieren zoals olifanten, giraffen, buffels, en zebra’s. We overnachten in een hotel 
niet ver van het park.  
 
Accommodatie:  http://www.tan-swiss.com  
Maaltijden:  Ontbijt 
 
Dinsdag 24 juli 2018 
In de ochtend trekken we verder het binnenland in naar Udzungwa mountains 
National Park, een bergachtig natuurgebied bedekt met tropisch regenwoud. We 
maken wandeling door het regenwoud naar de top van een 180 meter hoge 
waterval. Daarna gaan we naar een mooie lodge waar we twee nachten 
doorbrengen.  Alle maaltijden zijn verzorgd.  
 
 
 

http://kipepeobeach.com/
http://www.tan-swiss.com/
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Accommodatie:  http://www.udzungwaforestcamp.com  
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner 
 
Woensdag 25 juli 2018  
In de ochtend maken we een wandeltocht door de omgeving. We bezoeken 
kleine Afrikaanse dorpjes waar bijna nooit toeristen komen. Een dorpeling leidt 
ons rond en laat zien hoe de mensen hier leven. In de middag is er tijd om te 
ontspannen en te genieten van de groene natuur. Er komen regelmatig 
nieuwsgierige olifanten voorbij.  
 
Accommodatie:  http://www.udzungwaforestcamp.com  
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner 
 
Donderdag 26 juli 2018 
We rijden verder het binnenland in naar de plaats Iringa. We brengen daar de 
nacht door in een hotel waar veel doven werken. Zij laten ons ook de omgeving 
zien en ’s avonds organiseren we een gezellige bijeenkomst.  
 
Accommodatie:  http://neemacrafts.com  
Maaltijden: Ontbijt 
 
Vrijdag 27 juli 2018 
In de ochtend bezoeken we met de lokale doven de levendige markt van Iringa. 
Vroeg in de middag trekken we verder naar Ruaha National Park. Het is het 
grootste nationale park van Tanzania en een van de laatste écht ongerepte 
wildgebieden van Afrika, ver weg van het massa toerisme. De kans is groot dat je 
meteen oog in oog komt te staan met grote kuddes olifanten, giraffen, zebra’s, 
buffels, en nog veel meer. Grote roofdieren komen ook veelvuldig voor zoals 
leeuwen en luipaarden, als je geluk hebt zie je ook jachtluipaarden of zelfs wilde 
honden die hun prooi in roedels opjagen. We overnachten in eenvoudige hutjes 
midden in de natuur. Een dove kok reist met ons mee en verzorgt lekkere 
maaltijden.  
 
Accommodatie:  Ruaha National park Bandas  
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner 
 
Zaterdag 28 juli en zondag 29 juli 2018 
We brengen twee nachten door in het park. We gaan op zoek naar de dieren en 
de kans is groot dat we ze tegenkomen. Vanuit de auto met open dak kan je ze 
van dichtbij kan bekijken. Als je geluk hebt kan je spectaculaire dingen 
bijvoorbeeld leeuwen die op hun prooi jagen. Behalve met de auto door het park  
 
 

http://www.udzungwaforestcamp.com/
http://www.udzungwaforestcamp.com/
http://neemacrafts.com/
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rijden kan je ook de omgeving ter voet verkennen, maar alleen onder begeleiding 
van gewapende rangers.  We overnachten in eenvoudige hutjes  midden in de 
natuur, vergelijkbaar met kamperen, de voorzieningen zijn heel eenvoudig, maar 
de locatie is prachtig.  Een dove kok verzorgt lekkere maaltijden.  
 
Accommodatie:  Ruaha National park Bandas  
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner 
 
Maandag 30 juli 2018 
We verlaten Ruaha en rijden terug naar Dar es Salaam. Omdat de afstand te groot 
is overnachten we halverwege in de plaats Morogoro. Als er tijd is kunnen we 
een wandeling maken op een berg in de omgeving.  

Accommodatie:  http://archotel-tz.com  
Maaltijden: Ontbijt 
 
Dinsdag 31 juli 2018 
We rijden terug naar Dar es Salaam en daar pakken we de boot naar het eiland   
Zanzibar. De oversteek duurt ongeveer 2 uur en bij aankomst worden we naar  
een gezellig guesthouse gebracht midden in de stad Stone Town. We maken  
kennis met onze Dove gidsen met wie we door de stad wandelen. 
 
Accommodatie:  Jambo guesthouse 
Maaltijden: Ontbijt  
 
Woensdag 1 augustus – Vrijdag 3 augustus 2018 
We brengen drie dagen door in Stone Town, het historische stadscentrum van 
Zanzibar. Het is een prachtig doolhof van smalle straatjes en steegjes die leiden 
langs onder andere oude paleizen, koloniale gebouwen, en allerlei winkeltjes en 
bazaars. We organiseren verschillende activiteiten samen met lokale dove 
mensen zoals een stadswandeling, bezoek aan de dovenorganisatie, samen 
koken, voetballen, en nog veel meer!  We kunnen ook een dag gaan snorkelen en 
zwemmen in een beschermd watergebied. De kans is groot dat we dan dolfijnen 
tegenkomen en je kan heel veel vissen zien onder water.  
 
Accommodatie:  Jambo guesthouse 
Maaltijden: Ontbijt  
 
Zaterdag 4 augustus – Maandag 6 augustus 2018 
We verlaten de stad en we gaan naar een van mooie stranden van Zanzibar. Je 
verblijft een aantal nachten aan tropische witte stranden tussen de wuivende  
 
 

http://archotel-tz.com/
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palmbomen. Je kan er van alles doen zoals zwemmen, snorkelen, duiken, en 
natuurlijk lekker van de zon genieten  
 
Accommodatie:  Beach resort 
Maaltijden: Ontbijt  
 

Dinsdag 7 augustus 2018 
We verlaten Zanzibar en we gaan met de boot terug naar Dar es Salaam. Daar 
checken we in op het vliegveld voor de vlucht terug naar Amsterdam. Op de 
terugreis brengen we een nacht door in een hotel in Doha in Qatar 
 
Accommodatie:  airport hotel Doha 
Maaltijden: Ontbijt  
 
Woensdag 8 augustus 2018 
In de middag komen we aan in Amsterdam. De reis zit er op! 
 
 

Contactgegevens  

Heb je vragen over deze reis of wil je je opgeven? Neem dan contact op met ons, 
wij staan je graag te woord!  
 

Email:      info@wesemann.travel 
Telefoon / sms / whatsapp:   0651683150 
Skype      wesemann.travel 
Website:     www.wesemann.travel 

 

 

 

 

 

 


