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Hilde Demuynck 

Tanzania Hoogtepunten 
Amsterdam - Arusha - Tarangire National Park - Ndutu - Karatu 

11 Dagen / 10 Nachten 

4 Personen 

Datum van Uitgifte: 29 november 2019 

10 januari 2020 - 20 januari 2020 

 

 

Klik hier voor uw digitale reisomschrijving 
  

https://wetu.com/Itinerary/Landing/E45F898A-AAE1-4F1C-B09C-6A0ED124BA0E
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Introductie 
Noodnummer Travel Experience : 0032 495 53 22 20 

 

 

Legenda 

LG: Logies 

LO: Logies en ontbijt 

VP+: Volpension Plus: Logies, ontbijt, lunch, diner en activiteiten 

VI: Volledig Inclusief: Logies, ontbijt, lunch, diner, activiteiten en toegangsgelden 

 

  

  

Accommodatie Bestemming Begin Einde Basis Kamertype Reistijd 

citizenM Schiphol Airport 

Hotel 

Amsterdam 10 jan 11 jan LG 2x 

Tweepersoonskamer 

1 Nacht 

Arumeru River Lodge Arusha 11 jan 12 jan LO 2x 

Tweepersoonskamer 

1 Nacht 

Tarangire Sopa Lodge Tarangire National 

Park 

12 jan 14 jan VI 2x 

Tweepersoonskamer 

2 

Nachten 

Lake Ndutu Luxury Tented 

Lodge 

Ndutu 14 jan 17 jan VP+ 2x 

Tweepersoonskamer 

3 

Nachten 

Ngorongoro Farm House Karatu 17 jan 19 jan LO 2x 

Tweepersoonskamer 

2 

Nachten 

Nachtreis  19 jan 20 jan   1 Nacht 

https://wetu.com/iBrochure/26614_21999
https://wetu.com/iBrochure/26614_15348
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Dag 1:  Sheraton Airport Hotel, Amsterdam  (vr, 10 januari) 
 

 

Dankzij de indrukwekkende architectuur, het complexe rooster van grachten en de 1500 bruggen is Amsterdam een 

betoverende vakantiebestemming. Met een van de meest uitgebreide historische stadscentra van Europa waar 

ongeveer 7.000 geregistreerde historische gebouwen uit de middeleeuwen herbergt, is deze opmerkelijke hoofdstad 

een schat aan historische en culturele hoogstandjes. Het Museumkwartier, het culturele centrum van Amsterdam, is 

de thuisbasis van drie van's werelds meest indrukwekkende musea, boordevol onschatbare werken van Nederlandse 

meesters zoals Rembrandt en Van Gogh, met af en toe Picasso en Warhol in de mix gegooid. De chique wijk Jordaan 

biedt trendy galeries voor hedendaagse kunst, charmante boetieks en restaurants van wereldklasse, terwijl de Canal 

Ring, een 17e-eeuwse UNESCO werelderfgoed, bezaaid is met traditionele grachtenhuizen en prestigieuze 

herenhuizen, schilderachtige witte ophaalbruggen en enkele van de belangrijkste nachtleven vlekken. 

 

Dagroute 

Onze chauffeur pikt op en brengt u naar uw hotel in Amsterdam. 

Dag 2:  Arumeru River Lodge, Arusha  (za, 11 januari) 
 

 

De uitgestrekte stad Arusha ligt aan de voet van de berg Meru en staat bekend als de safarihoofdstad van Noord-

Tanzania. Het is een uitstekende uitvalsbasis voor het verkennen van de opmerkelijk schilderachtige omgeving met 

majestueuze Mount Kilimanjaro, evenals de nationale parken Manyara, Tarangire en Ngorongoro. Arusha is een 

goede plek om een dag of twee van het safaricircuit te nemen, omdat het beschikt over een gematigd klimaat en 

weelderige omgeving. Bezoekers kunnen zich verheugen op het verkennen van het wildleven overvloedige Serengeti 

National Park; het prachtige Arusha National Park; en het aangaan van de uitdaging van het beklimmen van de berg 

Meru, de op vijf na hoogste berg van Afrika. 
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Dagroute 

Check in op de luchthaven van Amsterdam en heenvlucht naar Kilimanjaro Airport. 

Bij aankomst meet and greet met de lokale agent en transfer naar het hotel. 

Overnachting in Arumeru River Lodge in ontbijt in een Garden Chalet kamer. 

Overnachting: Arumeru River Lodge   

Arumeru River Lodge ligt op slechts 30 minuten afstand van de luchthaven en de stad Arusha. Het is verscholen 

achter een oude koffieplantage, ver weg van alledaagse stress. De 29 kamers en suites van de lodge, omgeven door 

tropische tuinen, bieden een vleugje Afrikaanse elegantie. U kunt een bezoek brengen aan het Nationaal Park Arusha 

of het nabijgelegen regenwoud verkennen tijdens een van de spannende excursies van een halve dag in de lodge, of 

gewoon ontspannen in het grote verwarmde zwembad met zonne-energie en kijken naar de antilope van Dikdik in 

de tuin. Laat u verwend worden door de Afrikaanse en internationale gerechten in het eigen Migration Restaurant 

en geniet van een drankje bij de open haard in de lounge. 

 
 

Routebeschrijving - citizenM Schiphol Airport Hotel naar Amsterdam International Airport 

Schiphol [AMS] 

Afstand: 0.82km Reistijd: 02 minuten 

GPS coördinaten voor Amsterdam International Airport Schiphol [AMS]: N 52° 18' 22.494" E 4° 45' 25.990" 
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 Rijd naar het noordoosten op de Jan Plezierweg (0,1 km) 

 Sla linksaf naar de Jan Plezierweg/de SlingerwegGa verder op 

de Slingerweg (0,2 km) 

 Sla linksaf naar de Retourbaan (0,5 km) 

 Sla linksaf naar de HerbergierstraatJe vindt je bestemming 

rechts (48 m) 

 

Basis 

Logies en ontbijt 
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Dag 3:  Tarangire Sopa Lodge, Tarangire National Park  (zo, 12 januari) 
 

 

Tarangire ligt op slechts een paar uur rijden van de stad Arusha en is een populaire stop voor safari's die door het 

noordelijke circuit reizen op weg naar Ngorongoro en de Serengeti. Het park strekt zich uit in twee game 

gecontroleerde gebieden en de wilde dieren mogen vrij bewegen. Na de Serengeti heeft Tarangire de grootste 

concentratie van wilde dieren in Tanzania en in het droge seizoen is de Tarangire rivier een magneet voor dorstige 

wilde dieren. Grote kuddes olifanten en trekgnoes, zebra's, buffels, impala, gazelle, hartebeest en eland verzamelen 

zich en niet verrassend volgen de roofdieren. Dit is ook de enige plek in Tanzania waar regelmatig droge antilopen 

zoals oryx en gerenuk worden gespot. Tarangire staat ook bekend om zijn spectaculaire baobabbomen en zijn 

adembenemende uitzichten op de Masaai Steppe en de bergen in het zuiden. 

 

Dagroute 

Ochtend trip ( 3 uur) naar Tarangire National Park. 

Lunch 

In de namiddag game viewing. 

U verblijft 2 nachten in Tarangire Sopa Lodge. 

Overnachting: Tarangire Sopa Lodge  Bekijk iBrochure 

Tarangire National Park is een van de best bewaarde geheimen van Tanzania. Dicht bij de stad Arusha en het hosten 

van Tanzania's hoogste concentratie olifantenpopulatie in Afrika, misschien wel dan waar ook ter wereld. Het heeft 

een horizon gedomineerd door de prachtige baobab bomen, Legende zegt dat baobab boom ooit boos God en het 

werd gegooid naar de aarde en ondersteboven geplant. De bomen staan bekend om honderden jaren te leven, 

sommigen zeggen duizenden jaren. 

Tarangire sopa Lodge heeft 75 grote en luchtige kamers, die plaats bieden aan 150 gasten. Gebouwd om te mengen 

met de uitgestrektheid van de omgeving, ligt de Lodge tussen de rotsachtige ontbosingen in het noordoosten van 

het park. Aangezien de Lodge een van de slechts een handvol in dit park is, worden bezoekers vaak beloond met een 

exclusief gevoel voor hun safari. Elk van de suites heeft een eigen lounge met minibar, een eigen badkamer, een 

grote slaapkamer met 2 queensize bedden en een balkon. De Lodge heeft een telefoon, satelliet-tv, een 

conferentieruimte en een uniek ontworpen zwembad met een centraal eiland. 

https://wetu.com/iBrochure/26614_21999
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Basis 

Volledig Inclusief: Logies, ontbijt, lunch, diner, activiteiten en toegangsgelden 

 

Dag 4:  Tarangire Sopa Lodge, Tarangire National Park  (ma, 13 januari) 
 

Dagroute 

Volledige dag game viewing in Tarangire National Park. 

Vele van de gebieden hier hebben een ongewoon landschap, met Baobab bomen die een pre historische indruk 

geven. 

Dit is ook het ideale gebied om olifanten te zien, vooral langs de rivier in het droog seizoen. 

Basis 

Volledig Inclusief: Logies, ontbijt, lunch, diner, activiteiten en toegangsgelden 
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Dag 5:  Lake Ndutu Luxury Tented Lodge, Ndutu  (di, 14 januari) 
 

 

Ndutu ligt in de regio Arusha, in het noordelijke deel van het Ngorongoro Conservation Area in het prachtige 

Serengeti. De omliggende landschappen zijn bedekt met wegende graslanden die de perfecte habitat bieden voor de 

trekroute voor honderdduizenden gnoes, antilopen en zebra. Bezoekers kunnen zich verheugen op het verkennen 

van het bos rond het Ndutumeer, het spotten van een scala aan wilde dieren, en een bezoek aan de fascinerende 

archeologische vindplaats in de Olduvai-kloof. Mis de kans niet om te springen op een game drive om de 

spectaculaire kuddes van de jaarlijkse Grote Migratie te bekijken, genieten van een schilderachtige ballonvaart over 

de vlakten en maak een rondleiding met de lokale Maasai en leer over cultuur en tradities. Andere vaak gevlekte 

soorten zijn: luipaard, leeuw, cheetah, caracal, serval, Afrikaanse wilde kat, en een verscheidenheid aan productief 

vogelleven. 

 

Dagroute 

Ochtend trip ( 6 uur) naar Ndutu Conservation Area met verschillende stops onderweg voor van de prachtige 

landschappen te kunnen genieten. 

Picnic lunch onderweg en game viewing bij aankomst in Ndutu. 

U verblijft de komende 3 nachten in Lake Ndutu Luxury tented lodge. 

Overnachting: Lake Ndutu Luxury Tented Lodge   

Deze prachtig ontworpen tentenlodge is gelegen in Ndutu in de zuidoostelijke Serengeti vlaktes in het Ngorongoro 

Conservation Area, een uitstekende locatie voor game drives en een ideale tussenstop naar het naburige Serengeti 

National Park. De lodge heeft 20 goed ingerichte slaaptenten met een combinatie van Family Suites en individuele 

Gastententen die een top- notch echte Afrikaanse safari ervaring bieden. Lake Ndutu Luxury Tented Lodge is 

gebouwd om te mengen in de natuurlijke omgeving gedomineerd door acaciabomen met een duidelijk uitzicht op 

Lake Ndutu. Alle natuurlijke vegetatie is bewaard gebleven en de wilde dieren hebben een natuurlijke ongestoorde 

wandeling naar de site. Dit is een milieuvriendelijke lodge met zonne-energie als bron van elektriciteit, ondersteund 

door twee stand-by generatoren en omvormers. 
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Basis 

Volpension Plus: Logies, ontbijt, lunch, diner en activiteiten 

 

Dag 6-7:  Lake Ndutu Luxury Tented Lodge, Ndutu 

 (wo, 15 januari tot do, 16 januari) 
 

Dagroute 

Een volledige dag game viewing in Ndutu Conservation area en Serengeti park. 

Kijk uit voor de jachtluipaard en de zebra's, ook leeuwen en cheetah kan u spotten. 

Basis 

Volpension Plus: Logies, ontbijt, lunch, diner en activiteiten 
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Dag 8:  Ngorongoro Farm House, Karatu  (vr, 17 januari) 
 

 

Reizigers die naar de Serengeti en Ngorongoro Krater gaan onvermijdelijk door de stad Karatu in de groene heuvels 

van de noordelijke hooglanden van Tanzania. Dit kleine, kleurrijke stadje wordt voorgezeten door de torenhoge 

vulkaan Ol Deani en dient als een populaire overnachting voor bezoekers die de vele wildparken van het gebied 

verkennen. De stad biedt een verscheidenheid aan activiteiten, zoals surfen op de bruisende markt, bier proeven bij 

een lokale brouwerij, een bezoek aan een traditionele Iraakse hoeve of een begeleide wandeling door het 

Ngorongoro Forest op zoek naar watervallen en olifantengrotten. Of u nu op zoek bent naar culturele tours, wandel- 

en fietsmogelijkheden, een kans om te genieten van een authentieke landelijke Tanzania ervaring, of gewoon een 

pauze tussen safari game drives, deze onderschatte stad heeft veel te bieden. 

 

Dagroute 

Ochtend rit ( 2.5 uur) naar Ngorongoro. 

Lunch en in de namiddag zijn er enkele optionele activiteiten of kan u de dag zelf verder invullen. 

U verblijft de komende 2 nachten in Ngorongoro Farm House. 

Overnachting: Ngorongoro Farm House  Bekijk iBrochure 

Ngorongoro Farmhouse Lodge ligt onder de majestueuze vulkaan Oldeani en biedt gemakkelijke toegang tot zowel 

de ongerepte wildernis van Ngorongoro Conservation Area, als het eenvoudige plezier van een wandeltocht door 

500 hectare landbouwgrond. 

Ngorongoro Farm House werd ingehuldigd op 20 februari 2003, en biedt 52 kamer huisjes, 49 standaard kamers en 3 

suite kamers, allemaal met voldoende ruimte binnen, gebouwd op de stijl van een oude koloniale boerderij en 

rustiek ingericht met lokale materialen en vol met details van goede smaak, met als doel het aanbieden van onze 

klanten een denkbeeldige reis naar het leven van de vervlogen dagen. 

 

https://wetu.com/iBrochure/26614_15348
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Basis 

Logies en ontbijt 

 

Dag 9:  Ngorongoro Farm House, Karatu  (za, 18 januari) 
 

Dagroute 

Na het ontbijt is er een korte rit naar de Ngorongoro krater. 

Geniet van de spectaculaire vergezichten voordat u afdaalt in de krater voor een game viewing met picnic lunch ( 

max 06 uur in de krater) 

  

Basis 

Logies en ontbijt 
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Dag 10:  Nachtreis  (zo, 19 januari) 
 

Dagroute 

Ochtend rit naar Lake Manyara National Park  ( 1.5 uur) for game viewing met picnic lunch. 

Daarna door naar Arusha ( 2 uur) en transfer naar de luchthaven voor uw retourvlucht naar Amsterdam. 
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Dag 11:  Einde van de Reis  (ma, 20 januari) 
 

Dagroute 

Aankomst Amsterdam waar onze chauffeur u staat op te wachten om u naar huis te brengen. 

Basis 

Logies 
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Vervoer 
 

Vluchtinformatie 

 

Transfers 

 

Contact bij Ongevallen 

Datu

m 

Vlucht Luchtvaartmaatschapp

ij 

Vertrek van 

Vliegveld 

Tijd Aankomst 

bij 

Vliegveld 

Tijd Klass

e 

Referentie 

11 jan 569 

(Gepland

) 

KLM [KL] Amsterdam 

Internation

al Airport 

Schiphol 

[AMS] 

10:2

0 

Kilimanjaro 

Internation

al Airport 

[JRO] 

20:3

5 

 074-

5083939373;07

4-

5083939374;07

4-

5083939375;07

4-5083939376 

19 jan 567 

(Gepland

) 

KLM [KL] Kilimanjaro 

Internation

al Airport 

[JRO] 

21:5

0 

Amsterdam 

Internation

al Airport 

Schiphol 

[AMS] 

07:2

0 

(20 

jan) 

  

Datum Bedrijf Ophalen Afleveren Tijd Voertuig 

11 jan  Kilimanjaro International Airport 

[JRO] 

Arumeru River Lodge  Transfer 

12 jan  Arumeru River Lodge Tarangire Sopa Lodge  Transfer 

14 jan  Tarangire Sopa Lodge Lake Ndutu Luxury Tented 

Lodge 

 Transfer 

17 jan  Lake Ndutu Luxury Tented Lodge Ngorongoro Farm House  Transfer 

19 jan  Ngorongoro Farm House Kilimanjaro International 

Airport [JRO] 

 Transfer 

20 jan  Amsterdam International Airport 

Schiphol [AMS] 

Brussels International 

Airport [BRU] 

 Transfer 

Bedrijfnaam Telefoon Emailadres Contactpersoon 

Travelexperience.be 014/51.50.05 tanja@travelexperience.be Tanja Nijs 
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Dienstverlenerslijst 

  

Travelexperience.be - Emergency 

Contact 

+32 495 53 22 20   

Service Referentienummer Telefoon Adres 

Arumeru River Lodge  +255 785 555 

131 

 

citizenM Schiphol 

Airport Hotel 

  Janplezierweg 2  

Schiphol  

Noord-Holland  

Netherlands 

KLM [KL]  1-800-447-

4747 

 

KLM [KL] 074-5083939373;074-5083939374;074-

5083939375;074-5083939376 

1-800-447-

4747 

 

Lake Ndutu Luxury 

Tented Lodge 

  Reservation office Nelson 

Mandela road Plot. 18   

Alina Towers  

P.O.Box 10678  

Arusha, Tanzania 

Ngorongoro Farm 

House 

 +255 27 297 

0153 

Karatu - Tanzania  

Tarangire Sopa Lodge  +255 754 250 

630 
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Reisinformatie 

 

Omzoomd door de Noordzee is Nederland een land in Noordwest-Europa dat bekend staat om zijn kleurrijke 

tulpenvelden, windmolens, UNESCO-beschermde grachten en eindeloze fietsroutes. Meer dan de helft van het land 

ligt onder de zeespiegel, en deze beroemde Nederlandse windmolens hebben sinds de 13e eeuw geholpen om water 

over de dijken te pompen. Nederland heeft een van de meest opvallende kustlijnen van Noord-Europa. Bezoekers 

kunnen zich verheugen op het verkennen van de prachtige hoofdstad van Amsterdam met het Rijksmuseum, het 

beroemde Van Gogh Museum en het wereldberoemde Anne Frank huis; fietsen over bijna 32000 kilometer aan 

fietsroutes door de schilderachtige flat-as-a-pannenkoek landschappen en bezoek een van de ontspannen sfeervolle 

sfeervolle cafés bekend om hun gezellige hoeken en warme gesprekken vullen van de lucht. 

Betalingen en Wisselkoersen 

Bankuren: Maandag-Vrijdag 09h00-17h00. Alleen grote banken zijn open op zaterdag. De kantoren van GWK 

Travelex zijn zeven dagen per week geopend. 

American Express, Diners Club, MasterCard en Visa worden als betaalmiddel geaccepteerd. Geldautomaten zijn 

overal beschikbaar. Geldautomaten accepteren bankkaarten met een Cirrus logo, sommige geldautomaten 

accepteren ook kaarten met het PLUS logo. 

De cheques van reizigers worden algemeen geaccepteerd. Om extra wisselkoerskosten te vermijden, wordt reizigers 

geadviseerd om reischeques in euro's in te nemen. 

Reizen en Plaatselijk Transport 

Vanwege het kleine formaat van Nederland zijn er geen binnenlandse lijnvluchten in Nederland. 

Er is een uitstekend wegennet, hoewel het soms erg druk kan worden rond de grote centra. Er is een chronisch 

tekort aan parkeerplaatsen in het centrum van Amsterdam, en de spitsuren (0700-0900 en 1700-1900) moeten in 

het hele land worden vermeden. Er zijn slechts twee tolwegen in Nederland: de Westelijke Scheldetunnel en de 

Dordtse Kil. 

Eten, Drinken en Culinair Advies 

'Typisch' Nederlands eten is eerder gezond en stevig dan elegant. Grote steden hebben echter een breed scala aan 

restaurants die gespecialiseerd zijn in internationale gerechten. Nederland beschikt over meer dan 100 restaurants 

met een Michelin-ster. De Indonesische keuken, een pittige nalatenschap van Nederlandse kolonisatie in Oost-Indië, 

is bijzonder goed in Nederland. Tot de specialiteiten behoren “flaamse frites”, “Erwtensoep”, “poffertjes”, 

“haringfilets” en “stemppot”. 

Volgens Oxfam is Nederland het beste land ter wereld voor het hebben van het meest overvloedige, voedzame, 

gezonde en betaalbare dieet. Het volstaat om te zeggen dat reizigers niet op een betere plek kunnen zijn wat betreft 

de kwaliteit van voedsel en hygiëne. Zoals in de meeste ontwikkelde landen is kraanwater in Nederland veilig om te 

drinken. 
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Alle hotels en restaurants zijn inclusief 15% service en BTW. Het is gebruikelijk om kleine wisselgeld achter te laten 

bij het betalen van een rekening. 

Klimaat en Weersomstandigheden 

Er is nooit een slecht moment om Nederland te bezoeken, dat een gematigd klimaat heeft met warme zomers 

(gemiddeld 19° Celcius) en relatief milde winters (gemiddeld 3° Celsius). Dat gezegd hebbende, half april tot half 

oktober is waarschijnlijk de beste tijd om te gaan, hoewel kustplaatsen en grote steden als Amsterdam wel druk 

worden tijdens de zomervakantie (juli-augustus) - hogere prijzen weerspiegelen de toegenomen vraag. Om de 

beroemde bollen van het land te zien barsten van kleuren, plan een reis naar Nederland tussen half april en half mei. 

Kledingvoorschriften 

De zomers zijn over het algemeen warm met veranderlijke perioden, maar overmatig warm weer is zeldzaam. Pak 

een licht jasje of trui in, zelfs in het midden van de zomer. Winters kunnen vrij koud zijn met de mogelijkheid van wat 

sneeuw. Regen is altijd een mogelijkheid, en regenkleding is het hele jaar door aan te raden. 

Netspanning en Telefonie 

Elektrische stopcontacten in Nederland zijn een van de twee stopcontacten: de Type C (CEE 7/16 Europlug) en Type F 

(CEE 7/4 Schuko). Als de stekker van uw toestel niet overeenkomt met de vorm van deze stopcontacten, hebt u een 

reisstekker nodig om aan te sluiten. Travel plug adapters veranderen gewoon de vorm van de stekker van uw toestel 

zodat deze overeenkomt met het type socket dat u nodig hebt om in te pluggen. Als het van cruciaal belang is om te 

kunnen aansluiten wat er ook gebeurt, neem dan een adapter mee voor alle typen. 

Elektrische stopcontacten in Nederland leveren meestal een spanning op 220-240 volt AC. Als u een apparaat 

aansluit dat is gebouwd voor een elektrische ingang van 220-240 volt of een apparaat dat compatibel is met 

meerdere spanningen, dan is een adapter alles wat u nodig hebt. Als uw apparaat niet compatibel is met 220-240 

volt, is een spanningsomvormer nodig. 

 

 

De naam Tanzania roept beelden op van gnoes die over uitgestrekte savanne stampt, regenwouden vol apen en 

vogelleven, en grote vlaktes vol met legioenen wild. Al deze natuurlijke wonderen en meer worden aangeboden in 

deze uitzonderlijk gevarieerde Afrikaanse natie. Bezoekers bezoeken meestal Tanzania om deel te nemen aan ten 

minste één van de vier bekende Tanzaniaanse toeristische ervaringen: een ontspannende vakantie aan zee op het 

pittoreske eilandparadijs Zanzibar, een onderwatertour van enkele van's werelds meest bekende duiklocaties rond 

de prachtige Spice Islands, een safari-avontuur in enkele van de meest indrukwekkende wildreservaten van Afrika, of 

een wandeltocht rond Mount Kilimanjaro National Park. Welke van deze ongelooflijke vakantie u ook kiest, u zult 

ongetwijfeld worden verwelkomd door een aantal fabelachtig vriendelijke en vredige inwoners die, ondanks zijn 

verdeeld in 120 verschillende etnische groepen en culturen, in harmonie met elkaar leven en een aantal van de 

meest heerlijke exotische lokale gerechten bieden u kan me voorstellen. Met al deze diversiteit is het moeilijkste 

deel van uw Tanzaniaanse vakantie-ervaring waarschijnlijk om te beslissen waar u naartoe gaat! 
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Betalingen en Wisselkoersen 

Valuta 

In Tanzania is de munteenheid de Tanzaniaanse Shilling, die is verdeeld in 100 Cent. Noten worden uitgegeven in 

coupures van 500, 1000, 2000, 5000 en 10000 shilling. Munten worden uitgegeven in coupures van 50, 100 en 200 

shilling. 

Bankieren 

Banken zijn van maandag tot vrijdag geopend van 9:00 uur tot 15:00 uur. Veel banken zijn uitgerust met 24-uurs 

pinautomaten. 

Creditcards en reischeques worden niet algemeen geaccepteerd in Tanzania. Waar ze worden geaccepteerd, kunnen 

hoge servicekosten en slechte wisselkoersen worden verwacht. Grote buitenlandse valuta's - met name US $- 

worden geaccepteerd in Tanzania en zijn converteerbaar bij banken en wisselkantoren in de belangrijkste steden en 

toeristische gebieden. Als u contant geld in US $brengt, zorg er dan voor dat bankbiljetten in goede staat zijn, zonder 

bezuinigingen of schade en niet ouder zijn dan 2006. De meeste banken bieden hogere wisselkoersen voor US 

$100/US $50 bankbiljetten in vergelijking met US $20/US $10 of US $5 bankbiljetten. 

Reizen en Plaatselijk Transport 

Als u een aantal parken en reservaten in Tanzania bezoekt, kunt u er tussen rijden of vliegen. Wegen in de meeste 

wildernis gebieden zijn in slechte staat en ongemarkeerd, en zelfrijdend wordt niet aanbevolen. Operators zullen u 

voorzien van een chauffeur die fungeert als een informele gids; als alternatief kunt u regelen om te vliegen naar uw 

bestemming en gebruik maken van een auto en chauffeur geleverd door de accommodatie. Elders in Tanzania zijn 

steden en steden met elkaar verbonden door een constante stroom bussen en dala-dala's (minibussen), en in de 

steden is er openbaar vervoer in de weg van bussen, dala-dalas, taxi's, en, op sommige plaatsen, fietsen of tuk-tuks. 

Precision Air voert regelmatig diensten uit, meestal via Dar es Salaam, Kilimanjaro of Zanzibar, naar alle grote steden 

en andere bestemmingen in Oost-Afrika en daarbuiten. Alle nationale parken en enkele van de luxe lodges van 

topkwaliteit hebben airstrips en Coastal Air opereert tussen deze en de belangrijkste luchthavens op het vasteland 

en de eilanden Zanzibar, Pemba en Mafia. ZanAir heeft frequente verbindingen tussen Zanzibar, Pemba en het 

vasteland. 

Rijden is aan de linkerkant van de weg 

Eten, Drinken en Culinair Advies 

De meeste kampen, lodges of hotels zijn specifiek gericht op toeristen en serveren westerse gerechten, variërend in 

standaard, maar zijn over het algemeen uitstekend. Game lodges hebben de neiging om een dagelijks vast menu met 

een beperkte selectie aan te bieden, dus het is raadzaam om uw touroperator vooraf te laten aangeven of u 

vegetariër bent of andere specifieke dieetwensen heeft. Voor de eerste keer dat bezoekers van Afrika er rekening 

mee houden dat de meeste wildlodges in en rond de nationale parken geïsoleerde locaties hebben, en rijden binnen 

de parken is niet toegestaan of raadzaam na het donker, zodat er geen realistisch alternatief is voor eten in uw 

lodge. 

Kraanwater in Tanzania is over het algemeen niet veilig om te drinken, en de meeste reizigers proberen vast te 

houden aan mineraalwater. Gefilterd en gebotteld water kan moeilijk te vinden zijn u reist buiten de stad en daarom 

is het raadzaam om voorraad in te slaan. De meeste kampen, lodges en hotels hebben flessenwater direct 

beschikbaar. 
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Klimaat en Weersomstandigheden 

Net ten zuiden van de evenaar, Tanzania is enorm en de enorme omvang ervan zorgt ervoor dat het klimaat 

aanzienlijk varieert binnen het evenaar. Over het algemeen duurt het regenseizoen, of de 'lange regen', ongeveer 

maart, april en mei. Tropische regenbuien zijn de norm — die zwaarder en voorspelbaarder zijn aan de kust en op de 

eilanden. De luchtvochtigheid is hoog en de dagelijkse temperaturen bereiken de lage midden 30°s. 

Het lange droge seizoen duurt in juni, juli, augustus, september en oktober is wanneer regenval ongewoon is, zelfs 

op de eilanden. Temperaturen variëren enorm afhankelijk van de hoogte en locatie, maar het is meestal een fijne, 

heldere hemel en zonnig weer - het is een geweldige tijd om Tanzania te bezoeken. In november en december is er 

weer een regenseizoen: de 'korte regen'. Deze zijn veel lichter dan de belangrijkste regens en minder betrouwbaar. 

Als het heeft geregend tijdens de korte regens, dan droogt het normaal een paar maanden op, januari en februari, 

wat het 'korte droge seizoen' van Tanzania is, voordat het in maart weer serieus begint te regenen. 

Kledingvoorschriften 

Het wordt nooit echt koud in Tanzania dus lichtgewicht kleding, bij voorkeur katoen of linnen, wordt aanbevolen. 

Tijdens het bekijken van een game safari, vermijd felgekleurde kleding, hou je vast aan blanken, beiges, kaki en 

bruin. Er kunnen lange dagen zitten in safarivoertuigen, dus het is raadzaam om lichte comfortabele kleding te 

dragen, zoals overhemden met korte mouwen en katoen/linnen broeken of shorts. Denim wordt te heet en extreem 

ongemakkelijk. Wandelschoenen en sokken zijn vereist. 

De avonden zullen koud zijn, dus overhemden en broeken met lange mouwen moeten worden gedragen. Een trui 

kan nodig zijn. Deze zullen ook voorkomen dat je gebeten wordt door insecten. Een hoed moet te allen tijde buiten 

worden gedragen. De zon kan soms niet warm aanvoelen, maar het kan nog steeds gemakkelijk branden, vooral als 

het bewolkt en bewolkt is. 

Als u Zanzibar of een kustplaats bezoekt, vergeet dan niet om een badpak te nemen, want het is altijd warm. Dames 

worden aanbevolen om katoenen rokken, blouses en jurken te nemen. Sandalen zijn een must voor deze omgeving! 

Op de stranden en binnen de grenzen van hotels is normale badkleding acceptabel, maar naaktheid is dat niet. 

Aangezien meer dan een derde van de bevolking in Tanzania moslim is, is het daarom niet etiquette voor dames om 

in het openbaar rond te lopen met hun benen en schouders. Vergeet niet om bescheiden te kleden, want korte 

shorts, minirokjes, vesten en tanktops zullen worden afgekeurd. 

Netspanning en Telefonie 

De elektriciteitsvoorziening in Tanzania is 220/240 volt bij 50Hz. Pluggen zijn 3 punts vierkant (UK Type). Adapters 

zijn beschikbaar op grote luchthavens. 

 


