
SAFARI’S - BEKLIMMINGEN - CULTUREEL & ECOTOERISME  -  Bright Tanzania voor jouw privéreis op maat



Speciaal voor het voorjaar van 2023 hebben we twee complete reizen 
samengesteld die we voor een zéér aantrekkelijke prijs kunnen 
aanbieden. Deze reizen zijn te boeken voor een verblijf in de periode 
tussen 15 maart en 30 juni 2023.  
Nieuwsgierig? Lees verder op pagina 3 en 4.

ONCE IN A LIFETIME EXPERIENCE 
Bright Tanzania is gespecialiseerd in het noordelijke circuit dat bekend is 
om de wereldberoemde iconen zoals de Serengeti, Ngorongoro Crater 
NP, Kilimanjaro NP, Lake Manyara NP, Tarangire NP, Arusha NP en Lake 
Natron. De natuur in deze parken is zeer afwisselend en je treft een grote 
diversiteit aan dieren en landschappen zoals savannevlaktes, 
regenwouden, bergen en vulkanen. Onze ervaren gids en chauffeur 
nemen je mee en verzekeren dat jouw reiservaring onvergetelijk wordt. 
Ontdek samen met ons de schoonheid van Tanzania. 

NIEUWSBRIEF NOV 2022

Reis tussen  maart en juni  met 30%  korting!

BOEK NU JOUW 14 DAAGSE SAFARIREIS IN TANZANIA  
INCLUSIEF 5 DAGEN ZANZIBAR MET 30% KORTING!



Tijdens deze reis maak je kennis met de lokale bevolking. Je brengt een bezoek aan Materuni 
village en wandelt naar de watervallen. Je gaat per jeep op safari in Tarangire NP en bezoekt 
de iconische Serengeti met haar uitgestrekte vlaktes en slaap je midden in de natuur. In Lake 
Manyara NP maak je een avontuurlijke wandeling tussen de boomtoppen. De natuur is erg 
afwisselend en je ziet enorme hoeveelheden wilde dieren in hun natuurlijke habitat. Een 
complete, indrukwekkend en verrassende reis waarin je niet alleen kennismaakt met de 
natuur maar ook de cultuur! Nagenieten in Jambiani op het tropische eiland Zanzibar. 
Jambiani is een rustig dorpje aan de zuidoostkust, hier vind je geen grootschalige resorts. 
Jambiani staat bekend om de uitgerekte witte zandstranden en gezellige boutique hotels. 

KOSTEN VOOR DEZE COMPLEET VERZORGDE REIS  
Boeking voor 2 personen van € 4.150,- voor € 2.895,- p.p.  
Boeking voor 4 personen van € 3.250,- voor € 2.295,- p.p. 

VERBLIJF BIJ ONDERSTAANDE (SEMI) LUXE ACCOMMODATIES:  
Chanya Lodge in Moshi, Simba Lodge in Tarangire NP, Marera Valley Lodge in Karatu,  
Thorn Tree safaricamp, Karatu Tented Lodge – o.b.v. volpension. 

The Loop Beach Resort of Kupaga Villa’s Boutique Hotel Zanzibar - o.b.v. logies en ontbijt.

Dag 1:    Aankomst op Kilimanjaro Airport,  

      transfer naar Chanya lodge in Moshi 

Dag 2:    Relaxdag in Moshi 

Dag 3:    Bezoek aan Materuni Village en   

      wandeltocht naar de Materuni waterfalls  

      en organic coffeetour 

Dag 4:    Transfer naar Tarangire NP 

      gamedrive in Tarangire NP 

Dag 5:    Gamedrive in Tarangire NP 

Dag 6:    Transfer naar Serengeti NP  

      gamedrive in southern Serengeti NP 

Dag 7:    Gamedrive in central Serengeti NP  

Dag 8:    Bezoek aan Lake Manyara NP inclusief  

      gamedrive en Tree Top Walk  

       Transfer naar Arusha Airport  

      Vlucht naar Zanzibar 

      Transfer naar hotel in Jambiani 

Dag 9:    Zanzibar - Jambiani 

Dag 10:  Zanzibar - Jambiani 

Dag 11:  Zanzibar - Jambiani  

Dag 12:  Zanzibar - Jambiani  

Dag 13:  Zanzibar - Jambiani  

      Transfer naar Zanzibar Airport  

      Vlucht naar huis 

Dag 14:  Aankomst Nederland

Reisprogramma14 daagse safari & strandvakantie “SERENGETI”

NU VANAF  € 2.295,- 



Tijdens deze reis ga je per jeep op safari in het noorden van Tanzania. Je bezoekt Arusha NP 
en Tarangire NP en de wereldberoemde Ngorongoro crater. Tijdens je bezoek aan Lake 
Manyara NP maak je een avontuurlijke wandeling tussen de boomtoppen als afsluiter van 
jouw safari. De natuur en landschap tijdens deze reis is erg afwisselend. Je staat oog in oog 
met de verschillende wilde dieren, dichterbij kan echt niet! Een complete, indrukwekkend en 
veelzijdige reis waarin je niet alleen kennismaakt met de natuur maar ook de cultuur! 
Nagenieten doe je in Jambiani op het tropische eiland Zanzibar. Jambiani is een rustig 
dorpje aan de zuidoostkust, hier vind je geen grootschalige resorts. Jambiani staat bekend 
om de uitgerekte witte zandstranden en gezellige boutique hotels. 

KOSTEN VOOR DEZE COMPLEET VERZORGDE REIS  
Boeking voor 2 personen van € 3.995,- voor € 2.750,- p.p. 
Boeking voor 4 personen van € 3.250,- voor € 2.150,- p.p. 

VERBLIJF BIJ ONDERSTAANDE (SEMI) LUXE ACCOMMODATIES:  
Chanya Lodge in Moshi, Ameg Lodge in Arusha, Simba Lodge in Tarangire NP,  
Marera Valley Lodge en Karatu Tented Lodge in Karatu – o.b.v. volpension. 

The Loop Beach Resort of Kupaga Villa’s Boutique Hotel Zanzibar - o.b.v. logies en ontbijt.

Dag 1:    Aankomst op Kilimanjaro Airport,  

      transfer naar Chanya lodge in Moshi 

Dag 2:    Relaxdag in Moshi 

Dag 3:    Bezoek aan Arusha NP  

Dag 4:    Transfer naar Tarangire NP  

      Gamedrive in Tarangire NP 

Dag 5:    Gamedrive in Tarangire NP 

Dag 6:    Transfer naar Ngorongoro NP  –   

      gamedrive in de Ngorongoro crater 

Dag 7:    Relaxdag in Karatu 

Dag 8:    Bezoek aan Lake Manyara NP 

      Gamedrive en Tree Top Walk  

      Transfer naar Arusha Airport  

      Vlucht naar Zanzibar 

      Transfer naar hotel in Jambiani 

Dag 9:    Zanzibar - Jambiani 

Dag 10:  Zanzibar - Jambiani 

Dag 11:  Zanzibar - Jambiani 

Dag 12:  Zanzibar - Jambiani  

Dag 13:  Zanzibar – Jambiani  

       Transfer naar Zanzibar Airport    

       Vlucht naar huis  

Dag 14:  Aankomst Nederland

Reisprogramma14 daagse safari & strandvakantie “NGORONGORO” 

NU VANAF  € 2.150,- 



Heb je interesse in één van onze aanbiedingsreizen stuur dan een mail of bel 
ons. Na gezamenlijk overleg over jouw reisdata ontvang je een gedetailleerd 
reisvoorstel. Na de boekingsbevestiging van jouw kant, ontvang je een ‘dag tot 
dag’ reisbeschrijving.  

‣ Kies een reis: Serengeti of Ngorongoro 

‣ Boek (op tijd) de vliegtickets die aansluiten bij jouw reisplan  

‣ Nadat je de vlucht hebt geboekt, stemmen we het reisplan definitief af 

‣ Lodges worden gereserveerd voor jouw reis 

‣ Je betaalt 25% aan zodat we de lodges/overnachtingen kunnen reserveren  

‣ Vier weken voor vertrek betaal je de resterende 75% van de reissom. 

 
NB: KINDEREN JONGER DAN 15 JAAR KRIJGEN 20% KORTING OP DE REISSOM.  
FAMILIEKAMERS ZIJN MOGELIJK. 
REISDATA: DAGELIJKS TUSSEN 15 MAART EN 31 JUNI 2023

Hoe nu verder?

• Persoonlijk contact, één aanspreekpunt voor en tijdens jouw reis; 

• Jouw reis wordt met zorg van A tot Z samengesteld; 

• Rechtstreeks boeken tegen gereduceerd lokaal tarief; 

• Je helpt lokale bevolking aan werkgelegenheid en lokale 
herinvestering; 

• Comfortabel, veilig en volledig verzorgt op reis; 

• Geen gecombineerde groepsreizen, altijd privé voor jou en jouw 
reisgenoten.

Waarom kiezen voor Bright 
Tanzania – Private climbing & 
Safari tours?



“We hebben in september een 2 daagse Kilimanjaro-
klim gedaan en 4 dagen een safari met onze gids 
Deus. Het was echt geweldig!! De service van Bright 
Tanzania is echt goed. Ze zijn erg aardig, vriendelijk en 
behulpzaam. Ze weten ook heel veel van de natuur, 
dieren en de cultuur. Ook de lodges die we hebben 
bezocht waren beter dan we ooit hadden kunnen 
verwachten. Het was een geweldige week en we 
raden iedereen aan om bij Bright Tanzania te boeken.”

Reiservaring van Eline & 
Michael uit Vught

“Wat een  
fantastische 
reis!” 



• Transfers van en naar het vliegveld 
• Verblijf bij accommodaties o.b.v. volpension 
• Vervoer naar de verschillende accommodaties 
• Ervaren Engels sprekende chauffeur en gids 
• 4×4 jeep met pop-up dak voor de game drives 
• Rijk gevulde lunchboxen tijdens safari’s 
• Alle safari’s en excursies zoals geboekt 
• Alle park entrees, Wildlife Management (WMA) fees en belastingen 
• Onbeperkt mineraalwater en frisdrank 
• Binnenlandse vlucht naar Zanzibar bij de aanbiedingsreis  

Onze reizen zijn inclusief:

• Internationale vluchten, visum aanvragen 
• Reis-, annulering- en ziektekostenverzekering 
• Fooi voor de gids/chauffeur en personeel van de accommodaties 
• Alcoholische dranken 
• Persoonlijke aankopen zoals souvenirs

Onze reizen zijn exclusief:
Kijk voor alle mogelijkheden op 
www.bright-tanzania.com 

+31 6 51619549 

info@bright-tanzania.com

www.bright-tanzania.com

SAFARI’S - BEKLIMMINGEN - CULTUREEL & ECOTOERISME  -  Bright Tanzania voor jouw privéreis op maat

Op de hoogte blijven en interessante aanbiedingen ontvangen?  
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Zin om te boeken?
Reis tussen  maart en juni  met 30%  korting!

https://www.bright-tanzania.com
https://bright-tanzania.com/#elementor-action:action=popup:open&settings=eyJpZCI6IjQwMjYiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ==
mailto:info@bright-tanzania.com
tel:%2B31%206%2051619549
https://www.bright-tanzania.com
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