Arusha Villa, een luxueuze en indrukwekkende
villa met cottages is, gelegen in de groene
heuvels ten oosten van Arusha. Met zeven
prachtige kamers is het kleinschalig en
persoonlijk. André Timmer en Marjolein de
Rooij, de eigenaren, ontvangen u graag in een
intieme sfeer met heerlijk eten en goede
wijnen.

VIER KERST IN
TANZANIA

Een onvergetelijke kerst!
•

U bezoekt de mooiste parken van Tanzania. U ontmoet de lokale bevolking
tijdens een wandeling en fietstocht. En er is genoeg tijd voor ontspanning bij het
zwembad. Een fantastische familiereis.

Inspiratie programma:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 december – aankomst in Arusha Villa, welkomstdrankje en hapje
24 december – wandeling door de omgeving, kerstavond met heerlijk diner
25 december – bezoek Arusha National Park met een kano safari
26 december – vertrek naar Lake Manyara, ontmoeting met de Maasai
2z december – hele dag game drive Lake Manyara
28 december – ontdek de Ngorongoro krater, ‘s-middags door naar de Serengeti
29 december – hele dag gamedrive Serengeti
30 december – hele dag gamedrive Serengeti
31 december – terug naar Arusha, oud en nieuw in Arusha Villa
1 januari – uitrusten, luieren bij het zwembad
2 januari – fietstocht door de omgeving
3 januari – late check out, avond vlucht terug naar Amsterdam
4 januari – aankomst Amsterdam

Good Safari is nauw verbonden met Happy Watoto, en stichting voor kansarme kinderen uit Arusha.
Daarnaast steunen wij lokale stichtingen die zich inzetten voor het milieu en dierenwelzijn. Het is altijd
mogelijk deze stichtingen te bezoeken tijdens uw verblijf.

Inspiratie prijs: vanaf € 2.950 per person full board
Inclusief:
Alle overnachtingen, transfers, 4WD safari auto met privé chauffeur, alle maaltijden (reis is
volledig full board), onbeperkt water, koffie en thee, Flying Doctors lidmaatschap,
toegangsprijzen van de Nationale Parken. Verblijf op basis van tweepersoonskamer.
Exclusief:
Internationale vlucht naar Tanzania, visa, drankjes, souvenirs, andere persoonlijke uitgaven.

Deze reis kan volledig aangepast worden aan uw wensen.
Neem contact met ons op voor een op-maat-gemaakt voorstel voor uw
Kerstvakantie 2016 -2017

Marjolein de Rooij & Andre Timmer
info@goodsafari.nl

Good Safari biedt unieke reizen op maat in Tanzania voor een onvergetelijke ervaring.
Persoonlijke aandacht en kwaliteit staan bij ons voorop.

