
	

Zuid-Tanzania	Explorer	-	Selous	en	Ruaha	(11	dagen,	10		
nachten)	-	optionele	extensie	Mahale	(6	dagen,	5	nachten)	

	 	
	

Het	zuiden	van	Tanzania	huisvest	enkele	van	's	lands	grootste	nationale	parken,	bulkend	
van	groot	wild,	maar	-	mede	door	hun	afgelegen	karakter	-	gespaard	van	grote	aantallen	
toeristen.	Startend	in	Dar	Es	Salaam	zullen	we	deze	wildlife-	en	vogelparadijzen	
bezoeken	en	er	maximale	tijd	in	doorbrengen.	

Ingrid	Vekemans,	uw	reisbegeleidster	en	professioneel	natuurfotografe,	reist	al	meer	
dan	25	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	Tanzania.	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.	

De	reis	is	uitsluitend	gericht	op	mensen	die	van	natuur	en	wildlife	houden	en	deze	graag	
fotograferen	(uiteraard	zijn	niet-fotograferende	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	met	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	kan	worden	
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,	waarna	je	nog	even	kan	napraten	of	de	rust	van	je	kamer	of	tent	kunt	
opzoeken.	Morgen	is	er	immers	ongetwijfeld	weer	een	boeiende	dag!	

 

    DEZE SAFARI WORDT UITGEVOERD IN SAMENWERKING MET  

 

	

						 	



	

Dag	1	

In	de	loop	van	de	dag	of	avond	komen	de	deelnemers	aan	in	Dar	Es	Salaam,	waar	ze	
worden	opgepikt	aan	de	luchthaven	en	naar	het	hotel	gebracht.	Afhankelijk	van	het	
aankomstuur	van	de	vlucht,	volgt	er	nog	een	namiddagbriefing	of	is	het	meteen	bedtijd.	

Dag	2	

Vanochtend	vroeg,	na	het	ontbijt,	wordt	onze	reis	naar	Selous	in	onze	4x4’s	aangevat.	
Rond	de	middag	komen	we	aan	in	ons	luxe-tentenkamp	gelegen	aan	de	oever	van	de	
Rufijirivier.	Hier	zullen	we	een	boottocht	maken	om	de	verschillende	rivierbewoners	en	
-bezoekers	te	kunnen	fotograferen,	zoals	krokodillen,	vogels	en	uiteraard	zoogdieren	die	
er	hun	dorst	komen	lessen.	We	keren	terug	naar	het	kamp	voor	een	uitgebreide	maaltijd	
en	een	goede	nachtrust.	

Tijdens	deze	hele	reis	slapen	we	enkel	in	lodges	of	tentenkampen	die	niet	omheind	zijn	
en	waar	dieren	dus	vrij	in	en	uit	lopen.		Dit	is	wild	Afrika	op	zijn	best.	

Noot:	sinds	kort	is	het	deel	van	Selous	waar	we	verblijven	omgedoopt	tot	Nyerere	
National	Park,	maar	voorlopig	wordt	de	naam	Selous	nog	gebruikt.	

	

Dag	3	

Vandaag	rijden	we	al	fotograferend	langs	meren,	bush	en	vlaktes	naar	ons	volgende	
kamp	aan	de	oever	van	Lake	Manze	waar	we	verwacht	worden	voor	de	lunch.		Lake	
Manze	ligt	middenin	dat	deel	van	het	park	waar	het	meeste	wild	voorkomt.	Het	kamp	
zelf	is	kleinschalig	en	authentiek,	en	druk	bezocht	door	wildlife.		In	de	namiddag,	na	de	
feedbacksessie,	gaan	we	dit	gebied	met	onze	4x4's	verder	verkennen.	Bij	terugkeer	
kunnen	we	ons	opfrissen	en	tijdens	ons	avondmaal	nakaarten	over	de	indrukken	van	
onze	nieuwe	omgeving.	De	nachtgeluiden	van	de	Afrikaanse	wildernis	sussen	ons	
daarna	in	een	verkwikkende	slaap.	



	

Dag	4	

Vanochtend	maken	we	een	boottocht	op	het	meer,	waar	nijlpaarden	en	talrijke	
watervogels	haast	gegarandeerd	zijn,	terwijl	we	mogelijk	ook	andere	dieren	hun	dorst	
kunnen	zien	lessen.	De	wonderbaarlijk	grote	populaties	van	de	in	dit	park	aanwezige	
zoogdieren	ondersteunen	de	reputatie	van	Selous	als	de	belangrijkste	overblijvende	
Afrikaanse	wildernis.	Het	reservaat	telt	naar	schatting	150.000	buffels,	40.000	
nijlpaarden	en	4000	leeuwen,	waarschijnlijk	de	grootste	populaties	op	het	Afrikaanse	
continent.	Verder	zijn	ook	gnoes,	zebra's,	impala's	en	giraffen	zowel	als	koedoe's,	
elanden,	bosbokken	en	dies	meer	talrijk	vertegenwoordigd.	Het	is	ook	één	van	de	
belangrijkste	gebieden	waar	de	bedreigde	Afrikaanse	wilde	hond	nog	voorkomt,	net	als	
de	sabelantilope	en	de	puku.	Ook	krokodillen,	gevlekte	hyena's,	luipaarden	en	olifanten	
bewonen	dit	uitgestrekte	gebied.	

Verder	werden	meer	dan	440	vogelsoorten	opgetekend	in	Selous.	De	meren	in	het	
reservaat	trekken	onder	meer	pelikanen,	ooievaars,	Afrikaanse	schaarbekken	en	
reuzenijsvogels	aan.	Op	de	zandbanken	van	de	Rufijirivier	huisvesten	kolonies	
bijeneters	terwijl	Afrikaanse	zeearenden,	palmgieren	en	ibissen	nesten	in	de	
borassuspalmen	rond	de	meren.		

We	keren	terug	naar	het	kamp	om	wat	te	ontspannen	en	te	lunchen.	Na	de	lunch	is	er	
weer	een	feedbacksessie	en	vertrekken	we	in	de	late	middag	weer	op	safari.	Daarna	
kunnen	we	ons	opfrissen,	dineren	en	nadien	van	een	verkwikkende	nachtrust	genieten	
om	weer	helemaal	klaar	te	zijn	voor	de	veelbelovende	dag	van	morgen.	

	

	

Dag	5	

Verdere	exploratie	van	Selous.		Vandaag	herpakken	we	ook	onze	bagage	een	beetje.	De	
grote	reistassen	zullen	immers	morgenochtend	vroeg	met	onze	chauffeurs	richting	



	

Ruaha	vertrekken,	terwijl	we	onze	fototas	en	een	kleine	handbagage	met	essentiële	
zaken	bij	ons	houden.	Dit	doen	we	omwille	van	de	bagagebeperking	op	de	binnenvlucht	
die	we	morgen	zullen	nemen.	

Dag	6	

Terwijl	onze	chauffeurs	hun	lange	rit	aanvatten,	worden	we	door	het	kamppersoneel	
naar	de	locale	luchthaven	gebracht	voor	een	binnenvlucht	naar	Ruaha	National	Park.	
Hier	verblijven	we	in	een	lodge	op	de	oever	van	de	Ruaharivier	waar	we	vanaf	onze	
privé	veranda	of	vanuit	de	lounge	het	komen	en	gaan	van	de	dieren	kunnen	observeren.	
We	verdelen	ons	verblijf	in	Ruaha	over	twee	kampen	met	een	verschillende	locatie	om	
nog	meer	gevarieerde	beelden	te	kunnen	maken.	Ruaha	bevat	een	enorme	rijkdom	en	
variëteit	aan	diersoorten,	dus	is	er	aan	fotokansen	geen	gebrek.	

Gidsen	van	de	lodge	nemen	ons	vandaag	in	hun	voertuigen	mee	voor	onze	eerste	
namiddagsafari	in	Ruaha.	Na	het	avondeten	kan	er	nog	wat	nagepraat	worden	of	kun	je	
ook	lekker	vroeg	naar	bed	om	nog	rustig	van	de	nachtelijke	geluiden	van	Afrika	te	
genieten	alvorens	in	een	diepe	slaap	te	vallen.	

	

	

Dag	7	

's	Ochtends	vertrekken	we	weer	op	safari	met	voertuigen	en	gidsen	van	de	lodge	voor	
een	exploratie	van	het	gebied	waar	we	verblijven.	Ruaha	is	bekend	voor	zijn	gevarieerde	
landschap	van	glooiende	heuvels,	grote	open	vlaktes	en	dichter	bebost	gebied,	
gekenmerkt	door	indrukwekkende	baobabs.	De	Grote	Ruaharivier	slingert	zich	door	het	
zuidelijke	deel	van	het	park	en	is	er	van	levensbelang	voor	de	dieren.		



	

Door	de	verscheidenheid	aan	habitats	is	het	wildaanbod	ook	zeer	gevarieerd.	Zo	zien	we	
hier	haast	zeker	buffels,	zebra's,	Defassa	waterbokken	en	giraffen,	maar	ook	
Lichtenstein’s	hartebeest,	de	kleine	en	grote	koedoe	en	de	sabel-	en	roanantilope	zijn	
hier	vertegenwoordigd.	Ruaha	National	Park	huisvest	eveneens	de	grootste	
olifantenpopulatie	in	Tanzania.	Verder	is	het	een	uitstekend	park	om	roofdieren	te	
spotten.	De	leeuwengroepen	zijn	er	groot,	jachtluipaarden	bevolken	de	open	vlaktes	en	
luipaarden	houden	zich	schuil	op	de	rotsen	of	in	het	struikgewas.	Ook	de	Afrikaanse	
wilde	hond	komt	hier	voor,	maar	aangezien	deze	dagelijks	enorme	afstanden	aflegt,	
hebben	we	een	grote	dosis	geluk	nodig	om	deze	te	zien.	Ook	de	zadeljakhals,	de	
grootoorvos	en	de	gevlekte	hyena	bewonen	dit	omvangrijke	gebied.	

Bovendien	is	dit	een	paradijs	voor	de	vogelliefhebber.	Enkel	en	alleen	al	in	Ruaha	komen	
er		meer	dan	580	verschillende	vogelsoorten	voor.		Van	de	dwergbijeneter	tot	de	
zuidelijke	hoornraaf:	klein	en	groot	zijn	present.	

Na	de	lunch	is	er	weer	tijd	voor	een	fotobespreking	en	verwelkomen	we	onze	eigen	
chauffeurs	die	ons	onze	reistassen	terugbezorgen	en	ons	meenemen	op	een	
onvergetelijke	namiddagsafari	in	onze	vertrouwde	voertuigen.		Na	zonsondergang	
frissen	we	ons	op	en	kunnen	we	tijdens	het	avondeten	bekomen	van	deze	
overweldigende	dag.	

	

	

Dag	8	

We	vertrekken	met	ons	ontbijtpakket	en	onze	bagage	dieper	Ruaha	National	Park	in,	
naar	de	regio	waar	we	de	volgende	dagen	zullen	verblijven.		Na	de	ochtendsafari	
checken	we	in	in	onze	nieuwe	thuis,	een	zeer	comfortabel,	rustiek	kamp	dat	druk	
bezocht	wordt	door	het	vele	wild	dat	in	dit	gebied	aanwezig	is.	



	

Na	de	lunch	en	de	feedbacksessies	kunnen	we	ons	nieuwe	terrein	verder	exploreren	tot	
de	duisternis	valt.	We	krijgen	een	vers	bereide	maaltijd	geserveerd	en	voelen	ons	rond	
het	kampvuur	helemaal	één	met	de	Afrikaanse	bush.		

Dag	9	en	10	

Verdere	exploratie	van	Ruaha	National	Park.		Ook	vandaag	zijn	er	weer	
fotobesprekingen	voorzien	na	de	lunch.	Na	de	avondsafari	frissen	we	ons	op	voor	een	
ontspannen	laatste	avondmaal	in	dit	wilde	stukje	Afrika.		

	

	

Dag	11	

Helaas	zit	onze	gezamenlijke	fotosafari	erop.	Na	het	ontbijt	wordt	de	groep	(behalve	
diegenen	die	de	extensie	naar	Mahale	geboekt	hebben)	naar	de	plaatselijke	luchthaven	
gebracht	voor	hun	terugvlucht	naar	Dar	Es	Salaam.	De	trip	eindigt	hier,	met	dien	
verstande	dat	de	reis	nog	kan	worden	aangevuld	met	enkele	extra	nachten	op	het	
tropische	‘kruiden’eiland	Zanzibar.	Daar	kan	je	eventueel	genieten	van	het	helblauwe	
water	en	de	witte	stranden	om	daarna	helemaal	uitgerust	en	opgefrist	weer	huiswaarts	
te	trekken.	Deelnemers	kunnen	ook	altijd	bij	TUI	informeren	naar	mogelijke	
verlengingen	van	hun	verblijf	in	Dar	Es	Salaam,	Mikumi	of	Katavi	National	Park.			

	

	

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:	

Bosbok,	Eland,	Grant’s	Gazelle,		Gnoe,	Lichtenstein’s	Hartebeest,	Impala,	Kleine	Koedoe,	
Grote	Koedoe,	Gewone	Waterbok,	Defassa	Waterbok,	Sabelantilope,	Roanantilope,	Puku,	
Kirk's	Dik-dik,	Klipspringer,	Kaapse	Buffel,	Afrikaanse	Olifant,	Masai	Giraf,	Nijlpaard,	
Rotsklipdas,	Knobbelzwijn,	Burchell’s	Zebra,	Jachtluipaard,	Afrikaanse	Civetkat,	
Afrikaanse	Wilde	Hond,	Grootoorvos,	Tijgergenet,		Gevlekte	Hyena,	Gestreepte	Hyena,	
Zadeljakhals,	Luipaard,	Leeuw,	Dwergmangoeste,	Zebramangoeste,	Honingdas,	Serval,	
Savannebaviaan,	Galago,	Groene	Meerkat,	Zuidelijke	franjeaap...	

Er	leven	meer	dan	600	vogelsoorten	in	deze	parken	waarvan	hier	een	handvol	
voorbeelden:		Vorkstaartscharrelaar,	Scharrelaar,	Kleine	Pelikaan,	Reuzenreiger,	Grote	
Zilverreiger,	Madagascar	Ralreiger,	Afrikaanse	Nimmerzat,	Abdims	Ooievaar,	
Zadelbekooievaar,	Zwarte	Reiger,	Afrikaanse	Gaper,	Witrugkwak,	Maraboe,	Hadada	Ibis,	
Heilige	Ibis,	Nijlgans,	Sporenkievit,	Witkruinkieviet,	Afrikaanse	Zeearend,	Savannearend,	
Bateleur,	Palmgier,	Grijze	Torenvalk,	Pels	Visuil,	Zwartbuiktrap,	Helmparelhoen,	Bonte	
Ijsvogel,	Malachietijsvogel,	Afrikaanse	Reuzenijsvogel,	Senegal	IJsvogel,	Gestreepte	
IJsvogel,	Dwergbijeneter,	Witkeelbijeneter,	Witkapbijeneter,	Noordelijke	Karmijnrode	
Bijeneter,	Zuidelijke	Hoornraaf,	Roodsnavelossenpikker,	Grijze	Glansspreeuw,	
Kuifbaardvogel,	Trompetneushoornvogel,	Roodsnaveltok,	Purperkuiftoerako,	Böhm's	
bijeneter,	Roodkruinzwaluw,	Groenstaartglansspreeuw,	Lepelaar…	

Verder	is	er	natuurlijk	een	rijke	insecten-	en	reptielenwereld,	met	de	Nijlkrokodil	als	
grootste	vertegenwoordiger.	
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Optionele	extensie	Mahale	(6	dagen,	5	nachten)	
	

	

	

In	het	uiterste	westen	van	Tanzania	(en	goed	bereikbaar	vanuit	Ruaha),	aan	de	rand	van	
het	Tanganyika	meer,	ligt	Mahale	Mountains	National	Park.	Het	is	een	magische,	
geïsoleerde	plaats	en	de	beste	plek	voor	chimpansee	safaris.	Logerend	aan	de	oever	van	
het	meer	bevinden	we	ons	op	een	wit	zandstrand	van	waaruit	we	elke	heldere	avond	de	
zonsondergang	kunnen	bewonderen,	terwijl	de	geluiden	in	het	tropische	woud	achter	
ons	ons	attent	maken	op	het	feit	dat	zich	hier	Tanzania's	dichstste	primatenpopulatie	
bevindt:	gele	bavianen,	Zanzibarfranjeapen,	diadeemmeerkatten,	roodstaartmeerkatten	
en	uiteraard	chimpansees.	De	chimpansees	die	hier	wonen,	worden	continu	door	
toegewijde	trackers	en	expertgidsen	opgevolgd,	zodat	er	een	optimale	kans	is	om	elke	
chimpansee	tracking	tot	een	goed	einde	te	brengen.	

	

BELANGRIJKE	OPMERKING:	

• Voor	deze	reis	is	het	belangrijk	dat	je	je	camera-lenscombinatie	goed	uit	de	hand	
kunt	bedienen.	Een	statief	meenemen	in	het	bos	is	onmogelijk	en	voor	een	
bonenzak	is	er	meestal	geen	ondergrond	beschikbaar.	

• Voor	het	fotograferen	van	de	chimpansees	in	de	donkere	omstandigheden	van	
het	bos,	is	een	lichtsterke	lens	en	een	camera	met	een	goede	ISO-prestatie	zeker	
een	bonus.		

• Een	garantie	om	de	chimpansees	elke	dag	te	zien	is	er	niet,	maar	de	kans	is	wel	
heel	groot.	

	



	

Dag	11	

Na	het	uitwuiven	van	de	groepsleden	die	huiswaarts	vliegen,	keren	de	anderen	terug	
naar	de	lodge	waar	we	op	dag	5	en	6	verbleven.	Hier	kunnen	we	genieten	van	een	lunch,	
wat	ontspanning	en	rust	of	nog	een	late	namiddagsafari,	waarna	we	afscheid	nemen	van	
onze	chauffeurs.	Bij	het	avondeten	brengen	we	een	toast	uit	op	ons	volgende	avontuur	
dat	morgen	start.	

Dag	12	

's	Ochtends	vroeg	worden	we	naar	de	plaatselijke	luchthaven	gebracht	om	van	daaruit	
naar	Mahale	National	Park	te	vliegen.	De	chimpansees	bevinden	zich	diep	in	het	park	op	
een	plaats	die	enkel	bereikbaar	is	met	de	boot.	Een	boottocht	van	anderhalf	uur	op	het	
Tanganyikameer	brengt	ons	bij	onze	exclusieve	kleinschalige	lodge,	gelegen	op	een	
idyllisch	zandstrand	aan	de	voet	van	het	Mahalegebergte	waar	de	chimpansees	zich	
schuilhouden.		We	checken	in	in	ons	paradijselijke	verblijf	en	ontmoeten	elkaar	wat	later	
voor	een	eerste	briefing	over	chimpanseefotografie.	Later	zullen	we	op	het	strand	bij	het	
gezellige	kampvuur	een	uitgebreide	briefing	krijgen	door	de	deskundige	
chimpanseegidsen	over	de	chimpansees	zelf	en	wat	we	de	volgende	dagen	zullen	doen.	
Na	een	heerlijke	maaltijd	trekken	we	ons	terug	om	ons	in	slaap	te	laten	wiegen	door	het	
rustgevende	geruis	van	de	golven.	

Dag	13	-	15	

Elke	ochtend	vertrekken	we	na	het	ontbijt	op	chimpanseetrektocht.	Afhankelijk	van	
waar	de	chimpansees	de	nacht	hebben	doorgebracht,	kan	deze	trektocht	minder	dan	een	
uur	tot	de	hele	ochtend	duren.	Zodra	we	de	chimpansees	gelocaliseerd	hebben,	hebben	
we	een	uur	de	tijd	om	ze	te	fotograferen.		Daarna	keren	we	terug	naar	de	lodge	om	ons	
op	te	frissen	en	te	lunchen.	Na	de	lunch	is	er	telkens	een	fotobespreking	voor	wie	dat	
wil.	In	plaats	daarvan	kan	men	opteren	voor	een	boottocht,	maar	men	kan	ook	gaan	
zwemmen	in	de	diepe	waters	van	het	meer	of	lekker	relaxen	in	de	lodge.		De	dag	wordt	
telkens	afgesloten	met	een	drankje	bij	het	kampvuur	en	een	heerlijke	maaltijd,	waarna	
we	weer	van	een	verkwikkende	nachtrust	kunnen	gaan	genieten.	

Dag	16	

Helaas	zit	ons	verblijf	in	Tanzania	er	nu	op.	Van	Mahale	vliegen	we	terug	naar	Dar	Es	
Salaam	en	huiswaarts.	Deelnemers	kunnen	altijd	bij	TUI	informeren	naar	mogelijke	
verlengingen	van	hun	verblijf	in	Dar	Es	Salaam,	Zanzibar,	Mikumi	of	Katavi	National	
Park.			

	

DEZE SAFARI WORDT UITGEVOERD IN SAMENWERKING MET  

	



	

PRAKTISCHE	ZAKEN	

TUI	

De	safari	wordt	verzorgd	door	TUI	Tours,	onderdeel	van	TUI	BELGIUM.	De	TUI	Group	is	
de	grootste	toerismegroep	ter	wereld.	

U	kunt	uw	reservatie	online	aanvragen	bij	de	hoofdzetel	van	TUI	BELGIUM.	Hiervoor	
gebruikt	u	de	‘PRIJSAANVRAAG’	-	knop	op	de	safaripagina	van	de	website	
www.ingridvekemans.com.	Je	krijgt	dan	een	vrijblijvende	offerte.	

De	factuur	en	verkoopvoorwaarden	zullen	u	door	TUI	worden	toegestuurd.	De	algemene	
en	bijzondere	voorwaarden	van	TUI	zijn	van	toepassing	mits	deze	niet	afwijken	van	de	
hierna	gestelde	bepalingen.	Alle	informatie	hierover	vindt	u	hier:	
https://www.tui.be/nl/reisvoorwaarden		
	
Indien	annulering	door	de	reiziger	-	afwijkende	bepalingen:	In	geval	van	voorafbetaling	
van	accommodatie	of	andere	diensten	kunnen	de	annuleringskosten	tot	relatief	ver	voor	
de	afreis	oplopen	tot	100	%.	Dit	bedrag	moet	verhoogd	worden	met	de	voor	de	
luchtvaartmaatschappij	aangerekende	vergoeding	en	de	administratiekosten	in	
overeenstemming	met	het	tijdstip	van	de	annulering.	
	
De	prijs	van	de	reis	(Zuid-Tanzania	Explorer	zonder	extensie	naar	Mahale)	is	
9790€	en	is	gebaseerd	op	het	delen	van	een	tweepersoonskamer.	Het	supplement	voor	
een	eenpersoonskamer	bedraagt	1355€.	Een	voorschot	van	500€	per	persoon	zal	
gevraagd	worden	bij	reservering	van	de	reis	en	zodra	het	vertrek	gegarandeerd	is,	zal	
om	een	tweede	voorschot	van	1200€	per	persoon	verzocht	worden.	Alle	op	deze	
website	vermelde	prijzen	zijn	onder	voorbehoud	van	verhoging	lokale	taksen,	
parkinkom-	en	conservation/crater	fees	en	brandstoftoeslagen.	
	
Safariperiode:		28	juli	tot	en	met	7	augustus	2024	(optionele	extensie	Mahale	tot	12	
augustus	2024)	

De	prijs	(Zuid-Tanzania	Explorer	zonder	extensie	naar	Mahale)	is	inclusief		
luchthaventransfers,	accommodatie	in	comfortabele	hotels,	lodges	en	tentenkampen	(10	
overnachtingen),	alle	maaltijden	behalve	een	eventueel	avondmaal	op	dag	1,	vervoer	
met	4x4	voertuigen	tijdens	de	hele	reis,	flessenwater	in	de	voertuigen,	safari’s	(twee	per	
dag	behalve	op	reisdagen),	2	bootcruises,	binnenvluchten	Selous-Ruaha	en	Ruaha-Dar	
Es	Salaam,	aansluiting	bij	Amref	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	(Zuid-Tanzania	Explorer	zonder	extensie	naar	Mahale)	is	exclusief	de	
internationale	vlucht	en	bijhorende	taksen,	visum	voor	Tanzania,	paspoortkosten,	
reisverzekering,	dranken,	fooien,	persoonlijke	uitgaven.	

De	prijs	voor	de	extensie	naar	Mahale	is	momenteel	nog	niet	bekend.	Uiteraard	beslis	
je	pas	na	bekendmaking	van	deze	prijs	of	je	aan	deze	extensie	wilt	deelnemen	of	niet.	

Minimum	aantal	deelnemers:	minimum	5	personen	(maximum	7	personen)	voor	de	
Zuid-Tanzania	Explorer	zonder	Mahale;		minimum	2	personen	voor	de	extensie	naar	
Mahale	

Miminumleeftijd	voor	de	deelnemers:	16	



	

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.		De	internationale	vluchten	kunnen	ten	vroegste	vanaf	30	september	2023	
worden	geboekt.	

Verzekering:	

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

Overmacht:	De	fotosafari's	worden	in	de	regel	begeleid	door	Ingrid	Vekemans.	Enkel	
indien	Ingrid	Vekemans	door	overmacht	verhinderd	zou	zijn,	zal	worden	gezocht	naar	
een	alternatieve	-	gelijkwaardige	vervanger	met	oog	op	een	goede	uitvoering	van	het	
reiscontract.	

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.	

Voor	de	terugvlucht	van	Ruaha	naar	Dar	Es	Salaam	en	de	vluchten	van	en	naar	Mahale	is	
de	totale	bagagerestrictie	(ruimbagage	en	handbagage)	35	kg	per	persoon	(of	70	kg	per	
koppel)	-	gelieve	hier	strict	rekening	mee	te	houden.	

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	basis	van	de	
fotografie	(betreffende	ISO/sluitertijd/diafragma,	en	lichtmeting)	gekend	is,	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	of	boot	
wordt	gefotografeerd	(Uitzondering	is	de	extensie	naar	Mahale	waar	men	wel	in	goede	
fysieke	conditie	dient	te	zijn	voor	de	soms	lange	wandelingen	in	warme	
omstandigheden).	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	's	ochtends	verrassend	
koud	zijn,	dus	voorzie	zeker	ook	warme	kledij!		

Deelnemers	staan	zelf	in	voor	eventuele	benodigde	vaccinaties	en	medicatie.	Voor	
meer	informatie,	check	https://www.wanda.be/nl	of	www.ggdreisvaccinaties.nl.	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	Tanzania.	Tanzania	heeft	sinds	november	2018	een	e-visum	ingevoerd.	Dit	
nieuwe	visum	kan	niet	meer	bij	aankomst	ter	plaatse	aangekocht	worden.	Het	moet	
enkele	weken	voor	afreis	online	aangevraagd	worden	via	
https://eservices.immigration.go.tz/visa/.	Klik	op	“New	Application”	en	volg	alle	
stappen	voor	het	invullen	van	een	aanvraagformulier.	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	Tanzania	aan	de	



	

immigratie-officier.	Voor	meer	informatie	kan	je	terecht	bij	de	Tanzaniaanse	ambassade	
in	je	land.	Indicatief	tarief:	50€	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…	

				SELOUS										 			RUAHA	

	

		MAHALE	


