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Speciaal voor biologen en andere natuurliefhebbers! 

Dag 1: We vertrekken om 11.40 uur op Schiphol met Turkish 

Airways via Istanbul naar Dar es Salaam. Hier komen we de 

volgende ochtend vroeg aan. 

Dag 2: We beginnen met een relaxte dag om bij te komen van 

de vliegreis. ’s Middags maken we een stadswandeling door 

Dar es Salaam en bezoeken daarbij onder andere de 

vismarkt. 

Dag 3: ’s Morgens vroeg vertrekken we naar de Usambara 

Mountains, een reis van ongeveer 8 uur met openbaar 

vervoer. Deze bergen staan bekend om het tropisch 

regenwoud en de biodiversiteit. We zetten onze tent voor 1 

nacht op bij Lawns Hotel. Dit mooie hotel ligt aan de rand 

van het stadje Lushoto. Na het inchecken is er tijd om 

door het stadje te lopen. 

Dag 4: Na het inpakken van de tenten vertrekken we naar 

het Mazumbai Rainforest. Dit tropisch regenwoud is nog een 

van de weinige primaire regenwouden van Tanzania. De reis 

duurt ongeveer 3 à 4 uur. Na het inchecken bij de camping 

en het opzetten van de tenten maken we alvast een korte 

wandeling door het regenwoud. 

Dag 5: Vandaag en ook morgen, besteden we de gehele dag in 

het tropisch regenwoud. Mazumbai staat bekend om zijn 

populatie vogels, zoals de Usambara Double-Collared 

Sunbird die alleen in dit woud voor komt.  

Dag 6:  Behalve vogels hopen we natuurlijk veel meer te 

zien, zoals de Colobus apen die in dit regenwoud voorkomen. 

Het Mazumbai guesthouse, waar we bij verblijven wordt 

normaal gesproken gebruik door biologie studenten van de 

universiteit als basis voor hun onderzoek. 

Dag 7: We bereken ons kamp op en vertrekken via Lushoto 

naar Arusha. Onderweg komen we langs de Kilimanjaro. Hier 

stoppen we even op te genieten van het uitzicht. Bij goed 

weer kun je de hoogste top van de berg zien, Kibo, op 

5.892 m hoogte. We overnachten in een klein hotelletje. 

Dag 8: Vandaag is onze eerste safaridag. We bezoeken 

Tarangire National Park.  Omdat de Tarangire rivier door 

het park loopt weten de dieren dat er altijd water is en 

dat is te zien: dit nationale park heeft de grootste 



populatie wild buiten de Serengeti! In het park hebben we 

een picknick lunch. Tegen het einde van de dag rijden we 

door naar het kleine dorpje Mto wa Mbu waar we onze tent 

voor enkele dagen opzetten.  

Dag 9: Onze tweede dag in de jeeps, we gaan op safari naar 

de wereldberoemde Ngorongoro Krater! Ook willen we Ol 

Duvai Gorge - waar de oudste mens is opgegraven aandoen. 

Dag 10: Deze dag wordt besteed in het dorpje Selela. We 

bezoeken hierbij de verschillende projecten van de 

Tanzania Support Foundation, zoals de middelbare school, 

de basisschool en de huisartsenpost. 

Dag 11: Na al dat gereis is het nu tijd voor iets anders. 

We gaan samen met een Maasai een wandelsafari doen. We 

gaan op zoek naar de dieren die we de afgelopen 2 dagen 

hebben gezien. ’s Avonds hebben we onze laatste nacht in 

Mto wa Mbu. 

Dag 12: Rustig breken we onze tenten weer op. We hebben 

veel gezien en zitten vol met ervaringen en beelden. In 

Mto wa Mbu kunnen we nog souvenirs kopen en bij Meserani 

de Snakefarm en het Maasaimuseum bezoeken (optioneel)voor 

we in Arusha opnieuw in een hotelletje overnachten. 

Dag 13: Een lange rit van ca. 8 uur per openbaar vervoer 

brengt ons naar de kust. Op een idyllisch strand gaan we 

tot rust komen van alle indrukken die we hebben ervaren. 

We kamperen hier op het terrein van een beach resort.  

Dag 14: zon, zee en strand! 

Dag 15: ’s Morgens worden we opnieuw wakker door het 

geruis van de zee!In de loop van de ochtend  vertrekken we 

met een traditionele Tanzaniaanse dhow naar een rif, waar 

geluncht en gesnorkeld kan worden. De dag eindigt met een 

diner op het strand,  voordat we ’s avonds laat richting 

vliegveld vertrekken. 

Dag 16: Ai, de reis zit er op, we gaan naar huis. Ca. 

17.25 uur hopen we op Schiphol te landen. 

Praktische zaken  

Het programma van deze Tanzania reis is onder 

voorbehoud van wijzigingen. Door diverse 

omstandigheden kan er voor gekozen worden om een 

programma onderdeel of locatie te wijzigen. Deze 

zullen dan vervangen worden door iets vergelijkbaars. 

Het vervoer bestaat voornamelijk uit openbaar 

vervoer. Hoe meer deelnemers, hoe meer eigen vervoer kan worden ingezet, wat 

de reistijden bekort en het comfort vergroot. We nemen zelf kampeermateriaal 

mee, de maaltijden gebruiken we in restaurantjes. 


