
	  
	  

Ongerept	  Afrika	  –	  Samburu,	  Meru	  en	  The	  Big	  5	  (10	  dagen,	  9	  
nachten)	  

	  
Deze	  reis	  neemt	  je	  mee	  naar	  enkele	  pareltjes	  van	  Kenia	  –	  natuurreservaten	  in	  het	  echte,	  
authentieke	  Afrika,	  dat	  barst	  van	  het	  wild	  en	  waar	  je	  nog	  van	  privé-‐ontmoetingen	  met	  de	  
dieren	  kunt	  genieten.	  	  

Ingrid	  Vekemans,	  uw	  reisbegeleidster	  en	  professioneel	  natuurfotografe,	  reist	  al	  meer	  dan	  
20	  jaar	  jaarlijks	  naar	  Afrika	  en	  heeft	  er	  haar	  hart	  verloren.	  Ze	  voelt	  er	  zich	  thuis	  en	  haar	  
kennis	  en	  passie	  zal	  ze	  op	  enthousiaste	  wijze	  met	  de	  groep	  delen.	  

Deze	  reis	  vindt	  plaats	  in	  het	  hoogseizoen	  om	  een	  reden.	  Het	  hoogseizoen	  is	  het	  droge	  
seizoen	  in	  Kenia.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  het	  wild	  zich	  meer	  geconcentreerd	  bevindt	  in	  
gebieden	  waar	  water	  beschikbaar	  is	  èn	  dat	  de	  vegetatie	  minder	  dicht	  begroeid	  is.	  Omwille	  
van	  deze	  twee	  redenen	  zullen	  we	  veel	  meer	  wild	  kunnen	  spotten	  dan	  in	  het	  laagseizoen.	  

Tijdens	  deze	  reis	  verblijven	  we	  in	  zeer	  comfortabele	  tot	  luxetenten	  en	  -‐lodges	  met	  alle	  
aanwezige	  comfort,	  maar	  toch	  midden	  in	  de	  natuur.	  Zo	  kan	  je	  rustig	  ontspannen	  voor	  en	  na	  
de	  intense	  safari’s.	  

De	  reis	  is	  uitsluitend	  gericht	  op	  mensen	  die	  van	  natuur	  en	  wildlife	  houden	  en	  deze	  graag	  
fotograferen	  (uiteraard	  zijn	  partners	  ook	  welkom!).	  	  Anders	  dan	  bij	  normale	  groepsreizen	  
wordt	  hier	  speciaal	  naar	  fotokansen	  gezocht	  en	  wordt	  er	  uitgebreid	  tijd	  gemaakt	  voor	  foto’s	  
maken	  indien	  de	  situatie	  fotografisch	  gezien	  interessant	  is.	  De	  groep	  is	  klein,	  wat	  een	  
persoonlijke	  aanpak	  en	  vooral	  ook	  voldoende	  ruimte	  voor	  het	  fotomateriaal	  in	  het	  voertuig	  
mogelijk	  maakt.	  We	  maken	  immers	  gebruik	  van	  4x4	  voertuigen	  elk	  geschikt	  voor	  8	  
personen	  maar	  zullen	  slechts	  maximum	  vier	  personen	  per	  voertuig	  indelen.	  Er	  wordt	  
gebruik	  gemaakt	  van	  twee	  voertuigen	  en	  Ingrid	  zal	  haar	  tijd	  gelijkmatig	  over	  beide	  
voertuigen	  verdelen.	  



	  
	  

Behalve	  samen	  fotograferen	  en	  onmiddellijke	  hulp	  en	  tips,	  kan	  je	  op	  de	  niet-‐reisdagen	  nog	  
meer	  tijd	  met	  Ingrid	  verwachten.	  Op	  deze	  dagen	  zullen	  er	  na	  de	  lunch	  feedbacksessies	  zijn	  
waarin	  een	  selectie	  van	  foto’s	  van	  elke	  deelnemer	  wordt	  besproken.	  

Een	  typische	  dagindeling	  is	  dat	  we	  ’s	  ochtends	  vroeg	  vertrekken	  om	  optimaal	  gebruik	  te	  
kunnen	  maken	  van	  het	  eerste,	  zachte	  ochtendlicht.	  Dit	  levert	  vaak	  de	  meest	  memorabele	  
foto’s	  op.	  Op	  dit	  moment	  kan	  ook	  de	  meeste	  activiteit	  bij	  de	  dieren	  waargenomen	  worden.	  
Meestal	  zullen	  we	  een	  ontbijtpakket	  meenemen	  waar	  we	  onderweg	  op	  een	  mooie	  plek	  van	  
kunnen	  genieten.	  In	  de	  late	  ochtend	  en	  vroege	  namiddag	  is	  het	  het	  warmst,	  dus	  dan	  kan	  je	  
in	  de	  lodge	  relaxen	  en/of	  je	  foto’s	  bekijken	  en	  selecteren	  voor	  de	  bespreking.	  In	  de	  late	  
namiddag	  gaan	  we	  weer	  op	  pad	  om	  tot	  het	  laatste	  licht	  foto’s	  te	  maken.	  (Noot:	  uiteraard	  is	  
het	  niet	  verplicht	  om	  aan	  alle	  safari’s	  deel	  te	  nemen	  –	  er	  zijn	  vaak	  goede	  fotokansen	  in	  het	  
kamp	  zelf).	  Daarna	  is	  er	  tijd	  om	  je	  even	  op	  te	  frissen	  voor	  het	  avondeten,	  meestal	  een	  
gevarieerd	  buffet,	  waarna	  je	  nog	  even	  kan	  napraten	  of	  de	  rust	  van	  je	  kamer	  of	  tent	  kunt	  
opzoeken.	  Morgen	  is	  er	  immers	  weer	  een	  ongetwijfeld	  boeiende	  dag!	  

	  

DEZE	  SAFARI	  WORDT	  UITGEVOERD	  IN	  SAMENWERKING	  MET	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	  
	  

	  

Dag	  1	  

Onze	  tour	  start	  in	  Nairobi.	  De	  deelnemers	  begeven	  zich	  naar	  Jomo	  Kenyatta	  International	  
Airport	  van	  waaruit	  we	  om	  9u	  met	  onze	  4x4’s	  zullen	  vertrekken.	  Voor	  de	  middag	  komen	  we	  
reeds	  aan	  in	  onze	  eerste	  stop,	  Sweetwaters	  Tented	  Camp,	  waar	  we	  nog	  voor	  de	  lunch	  
kunnen	  inchecken,	  ons	  opfrissen	  en	  even	  relaxen	  en	  van	  het	  uitzicht	  op	  het	  reservaat	  
kunnen	  genieten.	  Sweetwaters	  Tented	  Camp	  bevindt	  zich	  midden	  in	  het	  privé-‐reservaat	  Ol	  
Pejeta	  Conservancy.	  Het	  kamp	  heeft	  een	  waterpoel	  waar	  er	  	  massa’s	  fotokansen	  zijn.	  In	  Ol	  
Pejeta	  hebben	  we	  meteen	  de	  kans	  om	  de	  Big	  5	  te	  zien.	  Het	  is	  een	  sanctuarium	  voor	  de	  
zwarte	  neushoorn	  en	  biedt	  bovendien	  onderdak	  aan	  het	  enige	  chimpanzeesanctuarium	  van	  
Kenia.	  Na	  het	  verkennen	  van	  het	  kamp,	  vertrekken	  we	  op	  onze	  eerste	  safari.	  Wanneer	  de	  
zon	  onder	  is,	  keren	  we	  terug	  voor	  een	  lekker	  avondmaal	  om	  daarna	  van	  een	  verkwikkende	  
nachtrust	  te	  genieten.	  

	  

	  

Dag	  2	  

We	  vertrekken	  bij	  het	  ochtendgloren	  met	  ons	  ontbijtpakket,	  op	  zoek	  naar	  de	  dieren	  die	  net	  
als	  wij	  erg	  vroeg	  met	  hun	  ochtendactiviteiten	  starten.	  Met	  wat	  geluk	  zien	  we	  hier	  tijdens	  
onze	  safari’s	  zwarte	  neushoorn,	  leeuw,	  buffel	  en	  olifant,	  maar	  ook	  giraf,	  jachtluipaard,	  zebra	  
en	  zelfs	  de	  zeer	  zeldzame	  wilde	  hond	  behoren	  tot	  	  de	  mogelijkheden.	  Ol	  Pejeta	  huisvest	  ook	  
de	  schuwe	  luipaard	  –	  een	  ontmoeting	  met	  dit	  lid	  van	  de	  Big	  5	  is	  onmogelijk	  te	  garanderen,	  
maar	  onvergetelijk	  als	  het	  toch	  gebeurt.	  Massa’s	  andere	  zoogdieren	  en	  vogels	  zullen	  ons	  
pad	  hier	  kruisen.	  	  	  

We	  keren	  terug	  naar	  ons	  kamp	  voor	  wat	  fotografie	  bij	  de	  waterpoel,	  een	  heerlijke	  lunch,	  en	  
een	  fotobespreking.	  	  



	  
	  

In	  de	  loop	  van	  de	  dag	  zullen	  we	  ook	  het	  chimpanzee	  sanctuarium	  bezoeken.	  De	  
chimpanzees	  wonen	  op	  een	  eiland,	  door	  de	  Ewaso	  Nyirorivier	  gescheiden	  van	  het	  pad	  waar	  
wij	  ons	  op	  kunnen	  begeven	  en	  van	  waaraf	  we	  ze	  in	  hun	  natuurlijke	  doen	  en	  laten	  kunnen	  
fotograferen.	  Enkel	  indien	  de	  waterstand	  van	  de	  Ewaso	  Nyiro-‐rivier	  te	  laag	  is	  (dit	  komt	  
zelden	  voor),	  is	  het	  niet	  mogelijk	  deze	  wandeling	  te	  maken	  en	  zullen	  we	  een	  andere	  
activiteit	  inlassen.	  Ook	  is	  er	  geen	  garantie	  dat	  de	  chimpanzees	  zich	  aan	  de	  oever	  laten	  zien,	  
ze	  zijn	  immers	  vrij	  zich	  in	  bos	  of	  struikgewas	  te	  begeven.	  

We	  sluiten	  onze	  namiddag	  af	  met	  nog	  een	  safari	  in	  Ol	  Pejeta,	  waarna	  we	  naar	  ons	  luxueuze	  
verblijf	  terugkeren	  om	  ons	  op	  te	  frissen	  voor	  het	  avondmaal.	  Daar	  kunnen	  we	  uitgebreid	  
nakaarten	  over	  onze	  ervaringen	  over	  deze	  goed	  gevulde	  dag.	  

Dag	  3	  

Na	  het	  ontbijt	  vertrekken	  we	  richting	  Samburu/Buffalo	  Springs,	  waar	  we	  rond	  de	  middag	  
aankomen,	  inchecken	  en	  lunchen.	  Onderweg	  is	  er	  nog	  tijd	  om	  wild	  te	  spotten	  en	  te	  
fotograferen.	  We	  verblijven	  in	  een	  luxetentenkamp	  midden	  in	  het	  reservaat,	  met	  uitzicht	  op	  
de	  Ewaso	  Nyirorivier	  en	  zijn	  talrijke	  bezoekers,	  die	  vaak	  zeer	  dicht	  bij	  de	  tenten	  komen.	  Een	  
eindje	  verwijderd	  van	  het	  standaard	  Kenia-‐safariparcours,	  straalt	  dit	  park	  met	  zijn	  rivier	  
een	  grote	  mate	  van	  rust	  en	  sereniteit	  uit.	  	  We	  lunchen	  in	  het	  kamp,	  genieten	  van	  het	  mooie	  
uitzicht	  en	  in	  de	  late	  namiddag	  vertrekken	  we	  voor	  onze	  eerste	  safari	  in	  dit	  gebied.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Dag	  4-‐5	  

We	  vertrekken	  met	  ons	  ontbijtpakket	  om	  onze	  zoektocht	  naar	  nieuwe	  dieren	  en/of	  
fotokansen	  verder	  te	  zetten.	  

Het	  reservaat	  wordt	  gekenmerkt	  door	  een	  droog,	  rots-‐	  en	  heuvelachtig	  landschap	  waarin	  
acacia	  bomen	  een	  extra	  Afrikaanse	  toets	  geven.	  De	  Ewaso	  Nyirorivier	  en	  de	  bronnen	  van	  



	  
	  

Buffalo	  Springs	  zijn	  de	  groene	  levensaders	  van	  het	  anders	  dorre	  gebied,	  waar	  dieren	  hun	  
dorst	  komen	  laven	  en	  veel	  roofdieren	  hun	  kans	  afwachten.	  We	  hebben	  hier	  een	  grote	  kans	  
om	  tijd	  te	  kunnen	  doorbrengen	  met	  leeuwen,	  jachtluipaarden,	  olifanten	  en	  giraffen,	  maar	  
het	  gebied	  is	  vooral	  bekend	  voor	  enkele	  diersoorten	  die	  je	  haast	  nergens	  anders	  in	  Afrika	  
ziet.	  Zo	  zijn	  er	  de	  Somalische	  struisvogel,	  de	  Grevy	  zebra	  met	  zijn	  smalle	  strepen,	  de	  
Gerenuk	  of	  girafgazelle	  en	  de	  Beisa	  Oryx.	  Behalve	  deze	  typische	  Samburusterren,	  huizen	  
hier	  onder	  meer	  ook	  luipaarden,	  buffels,	  grootoorvossen,	  nijlpaarden	  en	  krokodillen	  en	  
honderden	  verschillende	  vogelsoorten.	  	  

We	  keren	  naar	  het	  kamp	  terug	  voor	  wat	  rust	  en	  de	  lunch.	  Nadien	  zijn	  er	  de	  feedbacksessies	  
over	  de	  gemaakte	  foto’s.	  In	  de	  late	  namiddag	  vertrekken	  we	  weer	  op	  safari	  tot	  de	  zon	  achter	  
de	  einder	  verdwijnt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dag	  6	  

We	  ontbijten	  vroeg	  in	  het	  kamp	  en	  vertrekken	  dan	  met	  al	  onze	  bagage	  richting	  Meru	  
National	  Park.	  Onderweg	  is	  er	  nog	  tijd	  om	  wild	  te	  spotten	  en	  te	  fotograferen.	  We	  bereiken	  
ons	  tentenkamp	  aan	  de	  rand	  van	  Meru	  National	  Park	  tegen	  lunchtijd.	  	  Na	  de	  lunch	  kunnen	  
we	  even	  uitrusten	  alvorens	  op	  pad	  te	  gaan	  voor	  onze	  eerste	  safari	  in	  dit	  ongerepte	  gebied.	  	  

Lang	  was	  Meru	  National	  Park	  een	  exclusief	  safari-‐oord	  voor	  al	  wie	  rijk	  en	  beroemd	  was	  en	  
was	  er	  geen	  andere	  optie	  dan	  enkele	  kampen	  in	  het	  park	  met	  een	  extreem	  hoog	  luxeniveau.	  
Recent	  is	  er	  echter	  een	  betaalbare	  optie	  bijgekomen	  aan	  de	  ingang	  van	  het	  park.	  Hierdoor	  
kon	  deze	  exclusieve	  bestemming	  in	  deze	  fotosafari	  worden	  opgenomen	  en	  zullen	  we	  
kunnen	  genieten	  van	  een	  echt	  stukje	  ongerept	  Afrika!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Dag	  7	  	  

Gewapend	  met	  onze	  ontbijtpicknick	  vertrekken	  we	  weer	  vroeg	  ’s	  ochtends	  om	  dit	  prachtige	  
park	  te	  verkennen.	  	  	  



	  
	  

Meru	  is	  bekend	  voor	  zijn	  variëteit	  aan	  ecosystemen	  –	  van	  doornig	  struikgewas	  over	  open	  
grasland	  naar	  door	  palmen	  omringde	  rivieren	  en	  moerassen.	  Het	  park	  barst	  van	  het	  wild,	  	  
en	  ook	  hier	  zijn	  de	  Big	  5	  weer	  aanwezig,	  naast	  tientallen	  andere	  soorten	  zoogdieren.	  Het	  
park	  is	  ook	  een	  paradijs	  voor	  vogelaars,	  met	  meer	  dan	  400	  gerapporteerde	  vogelsoorten.	  

We	  keren	  naar	  het	  kamp	  terug	  om	  wat	  te	  rusten	  en	  te	  lunchen.	  Daarna	  kunnen	  de	  foto’s	  van	  
gisteren	  en	  vanochtend	  weer	  besproken	  worden	  alvorens	  we	  weer	  op	  safari	  vertrekken,	  op	  
zoek	  naar	  nieuwe	  fotokansen,	  waar	  we	  tijdens	  het	  avondeten	  uitgebreid	  over	  kunnen	  
napraten.	  

Dag	  8	  

Verdere	  exploratie	  van	  het	  gebied	  met	  ochtend-‐en	  namiddagsafari’s	  en	  fotobesprekingen	  na	  
de	  lunch.	  	  

Dag	  9	  

Na	  het	  ontbijt	  vertrekken	  we	  naar	  onze	  laatste	  bestemming.	  We	  logeren	  in	  	  een	  rustieke	  
lodge,	  gelegen	  in	  prachtige	  tuinen	  waar	  de	  vele	  bloemen	  een	  grote	  hoeveelheid	  vogels	  
aantrekken.	  Eenmaal	  ingecheckt	  is	  er	  tijd	  om	  wat	  te	  rusten,	  vogels	  te	  fotograferen	  en	  de	  
batterijen	  op	  te	  laden	  voor	  onze	  laatste,	  veelbelovende	  safari	  van	  morgen.	  	  Afhankelijk	  van	  
het	  verloop	  van	  de	  dag	  kan	  er	  nog	  een	  natuurfotowandeling	  gemaakt	  worden	  in	  	  de	  tuinen	  	  
waar	  zich	  ook	  verschillende	  zoogdieren	  (o.a.	  giraffen)	  ophouden.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Dag	  10	  

Onze	  laatste	  ochtend	  brengen	  we	  door	  op	  de	  Solio	  Ranch,	  dichtbij	  onze	  lodge	  gelegen.	  Dit	  is	  
een	  privé-‐natuurreservaat,	  dat	  zich	  inzet	  voor	  de	  bescherming	  van	  de	  zwarte	  neushoorn.	  
Ondertussen	  telt	  het	  park	  meer	  dan	  100	  zwarte	  neushoorns,	  maar	  ook	  heeft	  het	  ’s	  werelds	  



	  
	  

grootste	  populatie	  aan	  witte	  neushoorns.	  Daarnaast	  wordt	  het	  park	  bewoond	  door	  
leeuwen,	  jachtluipaarden,	  luipaarden,	  giraffen,	  antilopes,	  buffels,	  zebra’s,	  knobbelzwijnen	  
en	  uiteraard	  een	  groot	  aantal	  vogelsoorten.	  

Helaas	  zit	  onze	  gezamenlijke	  fotosafari	  er	  nu	  op.	  We	  keren	  terug	  naar	  de	  lodge	  voor	  de	  
lunch	  en	  zullen	  dan	  terugkeren	  naar	  Nairobi.	  De	  trip	  eindigt	  hier,	  met	  dien	  verstande	  dat	  
deelnemers	  naar	  hun	  hotel	  in	  Nairobi	  zullen	  worden	  gebracht	  of	  naar	  de	  luchthaven	  indien	  
ze	  een	  nachtvlucht	  hebben.	  	  Behalve	  de	  terugvlucht	  naar	  huis,	  kan	  de	  reis	  natuurlijk	  worden	  
aangevuld	  met	  een	  strandvakantie	  om	  dan	  helemaal	  uitgerust	  en	  opgefrist	  weer	  huiswaarts	  
te	  trekken…	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

OPGELET:	  een	  wijziging	  in	  bovenstaand	  reisschema	  is	  steeds	  mogelijk,	  indien	  de	  
omstandigheden	  daartoe	  aangewezen	  zijn.	  

Niet-‐exhaustieve	  lijst	  van	  zoogdieren	  die	  voorkomen	  in	  de	  bezochte	  parken:	  

Gerenuk,	  Beisa	  Oryx,	  Bosbok,	  Kirk’s	  Dik-‐dik,	  Gewone	  Duiker,	  Eland,	  Grant’s	  Gazelle,	  
Thomson’s	  Gazelle,	  	  Gnoe,	  Coke’s	  Hartebeest,	  Impala,	  Klipspringer,	  Kleine	  Kudu,	  Gewone	  
Waterbok,	  Defassa	  Waterbok,	  Kaapse	  Buffel,	  Afrikaanse	  Olifant,	  Masai	  Giraf,	  Somalische	  
Giraf,	  Rothchild’s	  Giraf,	  Nijlpaard,	  Steppeklipdas,	  Boomklipdas,	  Rotsklipdas,	  	  Witte	  
Neushoorn,	  Zwarte	  Neushoorn,	  Knobbelzwijn,	  Burchell’s	  Zebra,	  Grevy’s	  Zebra,	  Caracal,	  
Afrikaanse	  Wilde	  Kat,	  Jachtluipaard,	  Afrikaanse	  Wilde	  Hond,	  Grootoorvos,	  Gevlekte	  Hyena,	  
Gestreepte	  Hyena,	  Zadeljakhals,	  Luipaard,	  Leeuw,	  Zebramangoeste,	  Dwergmangoeste,	  
Moerasmangoeste,	  	  Slanke	  Mangoeste,	  Witstaartmangoeste,	  	  Honingdas,	  Serval,	  
Savannebaviaan,	  	  Galago,	  Groene	  Meerkat,	  	  Colobusaap,	  Aardvarken,	  Chimpanzee,	  …	  

Er	  leven	  meer	  dan	  500	  vogelsoorten	  in	  deze	  parken	  waarvan	  hier	  een	  handvol	  
voorbeelden:	  	  Vorkstaartscharrelaar,	  Somalische	  struisvogel,	  Afrikaanse	  Slangenhalsvogel,	  	  
Purperreiger,	  Reuzenreiger,	  Grote	  Zilverreiger,	  Koereiger,	  Afrikaanse	  Nimmerzat,	  	  
Zadelbekooievaar,	  Maraboe,	  Hadada	  Ibis,	  Heilige	  Ibis,	  Zwarte	  Wouw,	  Secretarisvogel,	  
Afrikaanse	  Zeearend,	  Savannearend,	  	  Vechtarend,	  Verreaux-‐oehoe,	  Witruggier,	  Koritrap,	  
Helmparelhoen,	  Wenkbrauwspoorkoekoek,	  Geparelde	  Dwerguil,	  Blauwnekmuisvogel,	  
Afrikaanse	  Reuzenijsvogel,	  Dwergbijeneter,	  Witkeelbijeneter,	  Ethiopische	  geelsnaveltok,	  
Roodsnaveltok,	  Von	  Der	  Deckens	  Tok,	  Zuidelijke	  Hoornraaf,	  Afrikaanse	  Paradijsmonarch,	  
Driekleurige	  glansspreeuw,	  Blauwfazantje,	  Zwartborstslangenarend,	  Witkopbuffelwever,	  
Afrikaanse	  dwergvalk,	  d’Arnaud’s	  Baardvogel,	  Vuurkruinbaardvogel,	  Kleine	  Klapekster,…	  

Verder	  is	  er	  natuurlijk	  een	  rijke	  insecten-‐	  en	  reptielenwereld,	  met	  de	  Nijlkrokodil	  als	  
grootste	  vertegenwoordiger.	  



	  
	  

PRAKTISCHE	  ZAKEN	  

	  

TUI	  

De	  safari	  wordt	  verzorgd	  door	  TUI,	  onderdeel	  van	  TUI	  Travel	  PLC,	  de	  grootste	  
toerismegroep	  ter	  wereld.	  

U	  kunt	  uw	  reservatie	  online	  aanvragen	  bij	  de	  hoofdzetel	  van	  TUI.	  Hiervoor	  gebruikt	  u	  de	  
‘PRIJSAANVRAAG’	  -‐	  knop	  op	  de	  website	  www.ingridvekemans.com.	  

De	  factuur	  en	  verkoopvoorwaarden	  zullen	  u	  door	  TUI	  worden	  toegestuurd.	  De	  algemene	  en	  
bijzondere	  voorwaarden	  van	  TUI	  zijn	  van	  toepassing.	  Alle	  informatie	  hierover	  vindt	  u	  hier:	  
https://www.tui.be/nl/geschillencommissie-‐reizen;	  
https://wereldreizen.tui.be/nl/info/Reisvoorwaarden/;	  
https://wereldreizen.tui.be/nl/info/Goed-‐om-‐weten/	  

De	  prijs	  van	  de	  reis	  is	  4490€	  en	  is	  gebaseerd	  op	  het	  delen	  van	  een	  tweepersoonskamer.	  Het	  
supplement	  voor	  een	  eenpersoonskamer	  bedraagt	  575€.	  Een	  voorschot	  van	  500€	  zal	  
gevraagd	  worden	  bij	  reservering	  van	  de	  reis.	  	  

Safariperiode:	  	  10	  tot	  19	  augustus	  2017	  

De	  prijs	  is	  inclusief	  	  accommodatie	  in	  zeer	  comfortabele	  tot	  luxelodges	  en	  –tentenkampen	  
(9	  overnachtingen),	  alle	  maaltijden	  (behalve	  het	  avondmaal	  op	  dag	  10),	  vervoer	  met	  4x4	  
voertuigen	  tijdens	  de	  hele	  reis,	  flessenwater	  in	  de	  voertuigen,	  safari’s	  (twee	  per	  dag	  behalve	  
op	  reisdagen),	  aansluiting	  bij	  Flying	  Doctors,	  ervaren	  chauffeurs/gidsen,	  entreegelden	  voor	  
de	  reservaten,	  begeleiding	  en	  advies	  over	  de	  dieren	  en	  het	  fotograferen	  ervan,	  foto-‐analyses	  
en	  een	  ervaren	  en	  gepassioneerde	  reisleidster!	  

De	  prijs	  is	  exclusief	  	  de	  internationale	  vlucht	  en	  bijhorende	  taksen,	  luchthaventransferten,	  
visa	  voor	  Kenia,	  paspoortkosten,	  reisverzekering,	  frisdrank	  en	  alcoholische	  dranken,	  fooien,	  
persoonlijke	  uitgaven.	  Afhankelijk	  van	  het	  uur	  van	  aankomst	  van	  uw	  vlucht	  zal	  een	  extra	  
hotelnacht	  en	  luchthaventransfer	  moeten	  geboekt	  worden.	  

Minimum	  aantal	  deelnemers:	  5	  personen	  (maximaal	  7	  personen)	  

Zodra	  het	  minimum	  aantal	  deelnemers	  bereikt	  is,	  zal	  u	  door	  TUI	  gecontacteerd	  worden.	  TUI	  
zal	  u	  op	  dat	  moment	  vluchtvoorstellen	  doen	  voor	  de	  internationale	  vluchten.	  Het	  staat	  u	  
dan	  vrij	  om	  deze	  via	  TUI	  te	  boeken	  of	  zelf	  voor	  uw	  internationale	  vlucht	  te	  zorgen.	  

Verzekering:	  

Elke	  deelnemer	  wordt	  sterk	  aangeraden	  een	  annulerings-‐	  en	  reisbijstandsverzekering	  af	  te	  
sluiten.	  	  

Bagagerestrictie:	  

Om	  zeker	  te	  zijn	  dat	  we	  voldoende	  bewegingsruimte	  hebben	  in	  de	  voertuigen	  op	  reisdagen,	  
is	  er	  maximum	  één	  zachte	  reistas	  (dimensies	  maximaal	  h	  40cm	  x	  d	  40cm	  x	  l	  80cm)	  per	  
persoon	  toegestaan	  bovenop	  de	  fototas.	  Alleen	  indien	  iedereen	  zich	  hieraan	  houdt,	  wordt	  
de	  reis	  voor	  allen	  comfortabel.	  Het	  maximale	  toegelaten	  gewicht	  van	  uw	  bagage	  hangt	  af	  
van	  de	  luchtvaartmaatschappij	  waar	  u	  uw	  vlucht	  bij	  boekt.	  



	  
	  

Vereisten	  voor	  de	  deelnemers:	  Zowel	  beginnende	  als	  gevorderde	  fotografen	  (en	  hun	  
partners)	  zijn	  welkom.	  Om	  het	  maximum	  uit	  de	  fotokansen	  te	  halen,	  is	  het	  echter	  aan	  te	  
raden	  dat	  de	  basisbeginselen	  van	  de	  fotografie	  (betreffende	  ISO/sluitertijd/diafragma,	  en	  
lichtmeting)	  gekend	  zijn,	  zoals	  je	  zou	  kunnen	  aanleren	  in	  een	  basisworkshop	  digitale	  
fotografie	  of	  een	  wildlife-‐fotografie	  workshop.	  De	  reis	  is	  fysiek	  niet	  zo	  zwaar	  omdat	  er	  
steeds	  vanuit	  een	  voertuig	  wordt	  gefotografeerd.	  Wel	  moet	  men	  ’s	  ochtends	  meestal	  vroeg	  
uit	  de	  veren.	  Ook	  kunnen	  de	  safari’s	  uitlopen	  indien	  er	  veel	  te	  zien	  is	  en	  kunnen	  er	  zo	  lange	  
dagen	  gemaakt	  worden.	  Deelnemers	  dienen	  dus	  in	  goede	  gezondheid	  te	  zijn.	  Het	  kan	  er	  
verrassend	  koud	  zijn,	  dus	  voorzie	  zeker	  ook	  voldoende	  warme	  kledij!	  	  

Deelnemers	  staan	  zelf	  in	  voor	  eventuele	  benodigde	  vaccinaties	  en	  medicatie.	  Voor	  meer	  
informatie,	  check	  www.itg.be.	  De	  informatie	  op	  deze	  website	  dient	  door	  de	  reiziger	  
geëvalueerd	  te	  worden	  in	  samenspraak	  met	  een	  bevoegde	  arts.	  De	  deelnemers	  dienen	  te	  
zorgen	  voor	  een	  geldige	  internationale	  reispas	  (nog	  tenminste	  6	  maanden	  na	  
terugkeer	  geldig)	  en	  een	  visum	  voor	  Kenia.	  Kenia	  heeft	  sinds	  1	  september	  2015	  een	  e-‐
visum	  ingevoerd.	  Dit	  nieuwe	  visum	  kan	  niet	  meer	  bij	  aankomst	  ter	  plaatse	  aangekocht	  
worden.	  Het	  moet	  voor	  afreis	  online	  aangevraagd	  worden	  via	  www.ecitizen.go.ke.	  Klik	  op	  
“register”	  en	  opteer	  voor	  “visitor”.	  Maak	  een	  account	  aan,	  volg	  de	  richtlijnen	  en	  vul	  het	  
aanvraagformulier	  in.	  U	  dient	  ook	  een	  digitale	  pasfoto	  bij	  de	  hand	  te	  hebben.	  Betalen	  kan	  
met	  Visa	  of	  Mastercard.	  Enkele	  dagen	  later	  ontvangt	  u	  het	  e-‐visum	  in	  uw	  mailbox.	  Print	  het	  
af	  en	  toon	  het	  bij	  aankomst	  in	  Kenia	  aan	  de	  immigratie-‐officier.	  Let	  op:	  vanaf	  1	  september	  
2015	  dient	  u	  ook	  voor	  kinderen	  jonger	  dan	  16	  jaar	  een	  visum	  aan	  te	  vragen.	  Indicatief	  
tarief:	  50	  USD	  per	  persoon.	  Voor	  een	  laatste	  update:	  zie	  http://diplomatie.belgium.be.	  

Tenslotte	  is	  respect	  voor	  natuur	  en	  dier	  een	  must!	  

De	  deelnemers	  moeten	  zich	  ervan	  bewust	  zijn	  dat	  Afrika	  enig	  geduld	  en	  
relativeringsvermogen	  vraagt:	  wegen	  kunnen	  hobbelig	  zijn	  en	  de	  dingen	  werken	  niet	  altijd	  
even	  efficiënt	  zoals	  ze	  dat	  thuis	  doen.	  Het	  levensritme	  ligt	  er	  lager,	  wat	  ons	  uiteindelijk	  
allemaal	  ten	  goede	  zou	  moeten	  komen…	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	   	  


