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Het doel van deze bijzondere 
reis? De toppers zelf te laten 
ervaren hoe het is om naar een 
oranje bestemmening te reizen. 
Wat is er aan extra 
voorbereiding nodig? Hoe zijn de 
voorzieningen ter plaatse en wat 
ga je ter plekke aantreffen? 
Vragen die sinds bijna twee jaar 
ook bij de klanten leven. 

Op de vraag wat hij van het 
oranje reisadvies voor Tanzania 
heeft gemerkt, antwoordt Teun 
van Wel (The Travel Club): 
‘Vrijwel niks. Behalve dat je even 

moet checken dat je inderdaad 
verzekerd bent. De maatregelen 
vielen zeker mee. Naast de 
gebruikelijke zaken, zoals een 
visum, vaccinaties, camera en 
goed humeur, zijn een negatieve 
PCR-testuitslag (maximaal 96 
uur), een QR-code van volledige 
vaccinatie en mondkapjes 
nodig.’

Na een relaxte start in de KLM 
Crown Lounge bracht een 
voorspoedige vlucht met KLM 
het gezelschap naar Kilimanjaro 
Airport, het perfecte startpunt 

Na twee keer eerder uitstel van de reis door de pandemie, was het eind 
november dan eindelijk zover. Een groep van negen reisprofessionals 
verzamelde zich in alle vroegte op Schiphol. Untamed Travelling, specialist in 
verre reizen, nodigde haar topboekers uit voor een reis naar Tanzania. 

voor een safari door Tanzania. In 
Arusha overnachtten zij in 
Kahawa House en maakte 
iedereen zich op voor een reis 
door dit Oost-Afrikaanse land. 
Voor enkele deelnemers is het 
een eerste kennismaking met 
Tanzania, anderen zijn hier al 
vaker geweest. Maar voor 
iedereen geldt dat het heerlijk is 
om die typische Afrikaanse geur 
op te snuiven. 

Tiny Koning (Travel Counsellors) 
was zeer te spreken over de 
lokale maatregelen. ‘Ze waren 

heel goed, mondkapjes op veel 
plaatsen. Bij aankomst bij elk 
restaurant en iedere 
accommodatie handen wassen 
en ontsmetten. Iedereen in het 
toerisme is gevaccineerd en 
draagt een button met ‘proudly 
vaccinated’ erop.’

Op het programma staan 
meerdere game drives, maar er 
wordt gedurende de reis ook tijd 
ingepland voor site inspections. 
Met landcruisers, voorzien van 
het opschrift ‘Toppersjourney’, 
wordt er koers gezet richting 

‘Tanzania is tijdens Covid goed te 
bereizen’

Een team van toppers op reis naar Tanzania
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(TravelXL Hilligersberg) en Remco van Geffen (Untamed Travelling).
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Tarangire National Park, bekend 
om zijn baobabbomen, kuddes 
olifanten, leeuwen en 
luipaarden. De groep is hierbij 
zeer benieuwd of er verschillen 
zichtbaar zijn ten opzichte van 
de periode vóór Covid op het 
gebied van natuurbehoud, lokale 
projecten en stroperij. De gids 

vertelt dat het toerisme enorm 
gemist wordt en dat het de 
bevolking én natuur hard raakt. 
Er komt slechts zeer beperkt geld 
binnen waardoor er dus ook 
minder budget voor 
natuurbehoud beschikbaar is. Dat 
er nu nauwelijks toeristen zijn, is 
een zege voor de stropers en een 

ramp voor de wilde dieren. 
Na een comfortabele 
overnachting in Maramboi 
Tented Camp wordt de reis 
voortgezet naar Lake Manyara 
National Park waar flamingo’s, 
boomklimmende leeuwen en 
een prachtig landschap vooral 
de aandacht trekken. Nog 

napratend arriveert het 
gezelschap vervolgens in Gibbs 
Farm, waar onder het genot van 
een lekker drankje tijdens 
zonsondergang, een spectaculair 
uitzicht over de Rift Vallei wacht.

De volgende dag start vroeg, 
want de Ngorongoro Crater 
wacht. De grootste intacte krater 
ter wereld zit boordevol dieren, 
inclusief de Big Five. Dit is 
opnieuw genieten van de 
Afrikaanse wildernis. Een lunch 
en overnachting in de iconische 
Ngorongoro Crater Lodge mogen 
niet ontbreken, aangezien de 
lodge een van de meest 
spectaculaire lodges in Afrika is 
en een uitstekende uitvalsbasis 
voor safari’s in de krater vormt.

Zou je je klanten 
aanbevelen op deze 
manier naar een oranje 
bestemming te reizen 
en zo ja, welke tip geef 
je ze mee? 
‘Tanzania is absoluut een van de 
landen die tijdens Covid 
ontzettend goed te bereizen is. 
Je reist in je eigen bubbel per 
privé-safarivoertuig en met 
eigen gids in weidse 
natuurparken zoals Tarangire en 
Serengeti, waar je weinig andere 
mensen tegenkomt’, zegt Vivian 
van Riet (Travel Team Oss).

Waarom is het 
belangrijk om toch te 
reizen naar een 
bestemming met een 
oranje reisadvies?
Petra Venneker (Travel 
Counsellors) legt uit: ‘Het is met 
name belangrijk voor de 
economie van het land dat je 
gaat bezoeken. Het toerisme in 
Tanzania moet weer een boost 
krijgen en naar mijn mening kan 
dit ook heel goed. Als tip zou ik 
meegeven: ga goed voorbereid 
(ook Covid-gerelateerd) op reis 
en ga er met een ‘open vizier’ 
naar toe. Denk niet te 
krampachtig dat het allemaal 
heel lastig gaat worden, want 
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dat is echt niet het geval. Verblijf 
in de betere accommodaties en 
boek bij een goede organisatie 
in verband met de kwaliteit van 
de auto met gids/chauffeur, 
zodat je er zeker van bent dat er 
ter plaatse correct met de 
maatregelen wordt omgegaan.’

De reis wordt vervolgd naar 
Serengeti National Park, 
misschien wel het bekendste 
wildpark ter wereld. Het gevoel 
van ruimte gecombineerd met 
de uitgestrekte vlaktes is 
overweldigend, evenals de grote 
aantallen roofdieren en de 
jaarlijkse migratie van wilde 
beesten en zebra’s. Een 
fenomeen dat ook deze groep 
met eigen ogen kan 
aanschouwen. Een spektakel. De 
toppers verblijven hier in het 
kleinschalige Sanctuary Retreats 
Kusini Camp, in de zuidelijke 
Serengeti. Om het uitzicht over 
de vlaktes goed in zich te 
kunnen opnemen, installeert het 
gezelschap zich met een drankje 
op een nabijgelegen rotspartij. 
Ter plaatse past reisleider Joyce 
Janssen (Operationeel Manager 
Untamed Travelling) het 
reisschema aan om de migratie 
te kunnen blijven volgen en 
wordt er als overnachtingsplek 
gekozen voor het luxe Dunia 
Camp, waar de groep het ware 
safarigevoel beleeft. Dunia 
Camp is het enige kamp in 
Afrika dat volledig door vrouwen 
wordt gerund en daarmee een 
inspirerend voorbeeld van 
women’s empowerment in een 
door mannen gedomineerde 
industrie.

De volgende ochtend wordt er 
als kers op de taart nog voor 

zonsopkomst een tocht met een 
luchtballon gemaakt. Geruisloos 
zwevend boven het landschap 
genieten de deelnemers van de 
stilte en het wild beneden hen. 
Na de landing volgt een 
champagne-ontbijt midden in de 
Serengeti. Volgens de 
reisprofessionals een ervaring 
om nooit meer te vergeten en 
echt een aanrader. Na een 
laatste gamedrive vliegt de 
groep per privévliegtuig vanaf de 
airstrip Ndutu naar luchthaven 
Kilimanjaro. Daar vindt nog een 
afscheidsdiner plaats. Daarna 
maakt de groep zich klaar voor 
de vlucht terug naar Amsterdam. 

Terugkijkend op een reis vol 
schitterende flora en fauna is de 
conclusie: ‘Ga en ga nu! Ter 
plaatse is het nu een stuk 
rustiger, dus profiteer daarvan. 
De natuur en de wildlife zijn er 
schitterend. Daarnaast help je 
de lokale bevolking en draag je 
een steentje bij aan het 
natuurbehoud. Tanzania is 
uitermate geschikt voor reizigers 
die willen opgaan in de 
geweldige natuur en die 
geïnteresseerd zijn in een 
veelzijdig wildleven. Ook 
gezinnen met kinderen kunnen 
een prachtige safari maken. Een 
strandverlenging op Zanzibar na 
een inspannende safari is een 
heerlijke afsluiter.’

Wat is je ultieme tip 
voor mensen die voor 
het eerst naar Tanzania 
gaan? 
‘Probeer, als het mogelijk is, om 
in de migratietijd Tanzania te 
bezoeken en verblijf voor de 
ultieme ervaring in een tented 
camp. Je staat dan zoveel 
dichterbij de natuur dan in een 
lodge.’

Op de vraag wanneer ze terug 
gaan naar Tanzania, antwoordt 
iedereen unaniem: ‘Zo snel 
mogelijk…’

‘ Je reist in je 
eigen bubbel in 

weidse 
natuurparken ’


