Tanzania Wildernis Safari - Serengeti en meer (10 dagen, 9
nachten)

Het noorden van Tanzania is een aaneenrijging van prachtige nationale parken, bulkend
van groot wild. Startend in Arusha zullen we deze wildlifeparadijzen één na één 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 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 Arusha. De deelnemers worden ’s ochtends vroeg opgepikt aan hun
hotel van waaruit de rit naar Lake Manyara in onze 4x4’s wordt aangevat. Bij aankomst in
Lake Manyara zullen we picknicken, zodat we daarna meteen op safari kunnen gaan. Lake
Manyara is een ondiep zoutmeer dat een grote variëteit aan vogels en zoogdieren aantrekt
en is voornamelijk befaamd voor zijn grote bavianenkolonie. Het is een plezier om deze
dieren met hun haast menselijke trekjes te observeren. Na deze eerste safari checken we
in in ons kamp waar we vervolgens dineren om daarna van een verkwikkende nachtrust te
genieten.

Dag 2
Na het ontbijt vertrekken we naar de Serengeti of ‘eindeloze vlakte’ in de lokale Masai-taal.
Een naam die tot de verbeelding spreekt en verwijst naar het uitgestrekte
savannelandschap.
We hebben onze picknick lunch bij ons dus kunnen onderweg onze tijd nemen om dieren
te observeren en te fotograferen. We verdelen ons verblijf in de Serengeti over twee
kampen met een verschillende locatie om nog meer gevarieerde beelden te kunnen maken.
De Serengeti bevat een enorme rijkdom en variëteit aan diersoorten, dus is er aan
fotokansen geen gebrek.

Na het inchecken in ons eerste verblijf , een comfortabel, maar authentiek
safaritentenkamp in de centrale Serengeti, gaan we in de vroege avond weer op stap voor
een korte safari waarna we ons kunnen opfrissen voor het avondeten. Daarna 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. Het kamp
is niet omheind, dus vaak zullen dieren dichtbij het kamp gezien en gehoord worden.

Dag 3
We vertrekken vroeg ’s ochtends voor een exploratie van het gebied waar we verblijven.
Gnoes, zebra’s en verschillende soorten antilopes en gazelles komen voor in dit gebied
maar met wat geluk zien we ook buffels, giraffen, knobbelzwijnen, nijlpaarden en
misschien zelfs leeuwen, jakhalzen, hyena’s of (jacht)luipaarden. We keren naar het kamp
terug voor de lunch waarna een feedbacksessie volgt over de gemaakte foto’s. In de late
namiddag vertrekken we weer op onze zoektocht naar nieuwe dieren en/of fotokansen.

Dag 4
We vertrekken met ons ontbijtpakket en bagage dieper de Serengeti in, ons verblijf voor
de volgende dagen. Na de ochtendsafari checken we in in onze nieuwe thuis. Dit is een
mooi gelegen luxekamp, waar we goed kunnen rusten na de steeds intense safari’s. Na de
lunch en de feedbacksessies kunnen we het gebied verder exploreren.

Dag 5
Verdere exploratie van het hart van de Serengeti. Ook vandaag zijn er weer
fotobesprekingen voorzien na de lunch.

Dag 6
We vertrekken vroeg met al onze bagage, ons ontbijtpakket en een picknicklunch richting
Ngorongoro. Onderweg is er veel tijd om wild te spotten en te fotograferen. In de late
namiddag bereiken we onze lodge op de rand van de Ngorongoro-krater, waar we even
kunnen uitrusten van onze lange rit. Vanavond laden we letterlijk en figuurlijk onze
batterijen op voor de veelbelovende dag van morgen.

Dag 7
We vertrekken heel vroeg met picknick-ontbijt èn lunch, zodat we als één van de eersten
de krater in kunnen. De Ngorongoro-krater maakt deel uit van het Serengeti-ecosysteem
en wordt vaak vergeleken met de ark van Noah. Het gaat hier om een ingestorte vulkaan
waarbinnen zich een grote variëteit aan diersoorten verzameld heeft in een landschap
bestaande uit savanne, moerassen, bossen en zoutpannen. Verschillende habitats met hun
bijhorende fauna dus. Hier bestaat er toch echt wel een grote kans op een ontmoeting met
een carnivoor…leeuwen, jachtluipaarden, hyena’s, jakhalzen, servals,
grootoorvossen,….allemaal wonen ze in dit aardse paradijs.
We eten onze picknicklunch in de krater van waaruit we in de late namiddag vertrekken.
We overnachten in een rustieke lodge met prachtige tuinen waar we op adem kunnen
komen na deze overweldigende dag.

Dag 8
Na het ontbijt vertrekken we naar onze laatste bestemming in dit mooie wildlifeparcours:
Tarangire. Na de lunch houden we fotobesprekingen in het kamp, terwijl we uitkijken over
de Tarangirerivier. In de late namiddag vertrekken we dan weer op zoek naar nieuwe
fotokansen, waar we tijdens het avondeten uitgebreid over kunnen napraten.

Dag 9
Gewapend met onze ontbijtpicknick vertrekken we weer vroeg ’s ochtends om dit
prachtige park te verkennen. Het park ontleent zijn naam aan de Tarangirerivier die het
park doorkruist en die tijdens het droge seizoen één van de enige waterbronnen is voor de
dieren. Het park is bekend voor zijn mooie baobabs of apenbroodbomen, maar ook voor
zijn grote populatie olifanten, terwijl ook de meeste andere grote zoogdieren, inclusief de
roofdieren, hier aanwezig zijn. Ook op deze dag houden we na de lunch fotobesprekingen.

Dag 10
Helaas zit onze gezamenlijke fotosafari er op. We doen nog een ochtendsafari en zeggen
dan vaarwel aan Tarangire. We rijden naar Arusha, waar we zullen lunchen in een mooi
gelegen koffiehuis. Hier kunnen we ontspannen in de tuin of een atelier bezoeken waar de
souvenirs van de bijhorende winkel door locale ambachtslui met een beperking worden
gemaakt. De trip eindigt hier, met dien verstande dat de reis voor de sportievelingen kan
worden aangevuld met een beklimming van de Kilimanjaro, Afrika’s hoogste berg. Een
andere mogelijkheid is om nog enkele extra nachten te verblijven op het tropische
‘kruiden’eiland Zanzibar met zijn helblauwe water en witte stranden en 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:
Bosbok, Kirk’s Dik-dik, Gewone Duiker, Eland, Grant’s Gazelle, Thomson’s Gazelle, Gnoe,
Coke’s Hartebeest, Topi, Impala, Klipspringer, Kleine Kudu, Kwastoorspiesbok,
Bohorrietbok, Bergrietbok, Steenbok, Gewone Waterbok, Defassa Waterbok, Kaapse
Buffel, Afrikaanse Olifant, Masai Giraf, Nijlpaard, Steppeklipdas, Boomklipdas, Rotsklipdas,
Zwarte Neushoorn, Knobbelzwijn, Burchell’s Zebra, Aardwolf, Caracal, Afrikaanse Wilde
Kat, Jachtluipaard, Afrikaanse Civetkat, Afrikaanse Wilde Hond, Grootoorvos, Tijgergenet,
Gevlekte Hyena, Gestreepte Hyena, Zadeljakhals, Gestreepte Jakhals, Goudjakhals,
Luipaard, Leeuw, Zebramangoeste, Dwergmangoeste, Moerasmangoeste, Slanke
Mangoeste, Witstaartmangoeste, Honingdas, Serval, Gestreepte Bunzing, Savannebaviaan,
Galago, Blauwe Meerkat, Groene Meerkat, Colobusaap, Aardvarken, Kaapse Haas,
Springhaas, Gewoon Stekelvarken.
Er leven meer dan 500 vogelsoorten in deze parken waarvan hier een handvol
voorbeelden: Vorkstaartscharrelaar, Struisvogel, Roze Pelikaan, Kleine Pelikaan,
Afrikaanse Slangenhalsvogel, Purperreiger, Reuzenreiger, Grote Zilverreiger, Koereiger,
Afrikaanse Nimmerzat, Zwarte Ooievaar, Afrikaanse Gaper, Zadelbekooievaar, Maraboe,
Hadada Ibis, Heilige Ibis, Kleine Flamingo, Gewone Flamingo, Zwarte Wouw,
Secretarisvogel, Afrikaanse Zeearend, Savannearend, Vechtarend, Verreaux-oehoe,
Witruggier, Bleke Zanghavik, Helmparelhoen, Grijze Kroonkraanvogel, Koritrap,
Smidsplevier, Witbuikturaco, Wenkbrauwspoorkoekoek, Geparelde Dwerguil, Bruine

Muisvogel, Bonte Ijsvogel, Afrikaanse Reuzenijsvogel, Dwergbijeneter, Witkeelbijeneter,
Afrikaanse Hop, Roodsnaveltok, Von Der Deckens Tok, Zuidelijke Hoornraaf, Afrikaanse
Paradijsmonarch, Driekleurige glansspreeuw, Blauwfazantje,…
Verder is er natuurlijk een rijke insecten- en reptielenwereld, met de Nijlkrokodil als
grootste vertegenwoordiger.

PRAKTISCHE ZAKEN

TUI
De safari wordt verzorgd door TUI Tours, onderdeel van TUI Belgium n.v. De TUI Group is
de grootste toerismegroep ter wereld.
U kunt uw reservatie of een vrijblijvende, gedetailleerde offerte online aanvragen bij de
hoofdzetel van TUI Belgium n.v. Hiervoor gebruikt u de ‘PRIJSAANVRAAG’ - knop op de
safaripagina van de website www.ingridvekemans.com.
De factuur en verkoopvoorwaarden zullen u door TUI Belgium n.v. worden toegestuurd.
De algemene en bijzondere voorwaarden van TUI Belgium n.v. 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 is 7290€ en is gebaseerd op het delen van een tweepersoonskamer.
Het supplement voor een eenpersoonskamer bedraagt 890€. 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: 31 juli tot 9 augustus 2023
De prijs is inclusief accommodatie in comfortabele lodges 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); frisdranken, huiswijn en bieren bij het tweede kamp in de
Serengeti; aansluiting bij Amref Flying Doctors; ervaren chauffeurs/gidsen; entreegelden
voor de reservaten; luchthaventransferten tenzij aankomst voor de rest van de groep of
vertrek na de rest van de groep; 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
indien extra nachten geboekt worden voor of na de reis, visum voor Tanzania,
paspoortkosten, reisverzekering, frisdrank en alcoholische dranken (behalve bij het
tweede kamp in de Serengeti waar frisdranken, huiswijn en bieren inbegrepen zijn),
fooien, persoonlijke uitgaven, avondmaal op dag 10.
Minimum aantal deelnemers: minimum 5 personen (maximum 7 personen)
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.
Verzekering: Elke deelnemer wordt sterk aangeraden een annulerings- en
reisbijstandsverzekering afsluiten.
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.
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 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 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.

