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Reportage

Tekst: Sharon Evers Foto’s: Untamed Travelling & Tonny van Moorsel

“Je ziet niet één leeuw voorbij paraderen,
maar meerdere tegelijk en je blijft tellen”
Tanzania is een van de topbestemmingen van Untamed Travelling en daarom besloot de reisorganisatie om niet met
één groep reisagenten af te reizen naar dit prachtige Afrikaanse land, maar om twee keer te gaan. De deelnemers
praten je bij over deze bijzondere reis…

Marlou Hereijgers (Afrika-specialist Untamed
Travelling): “Als Untamed zijnde willen we
geen grootschalige studiereizen opzetten,
omdat we een bijzondere beleving willen
creëren. Twee vertrekken was voor ons dus
de ideale formule om zoveel mogelijk reisagenten de kans te geven en onze identiteit
te bewaren. Tanzania staat voor unieke gevarieerde landschappen, prachtige dieren en
hun aantallen: je ziet niet één leeuw voorbij
paraderen, maar meerdere tegelijk en je blijft
giraffes tellen. Dan hebben we het nog niet
gehad over de De Grote Trek: overweldigend
wanneer je met je voertuig omgeven wordt
door de honderden gnoe’s en zebra’s en
natuurlijk niet te vergeten een once-in-a-lifetime ballonvlucht over de Serengeti.”

Zo ver als je kan kijken

Laura Bos (The Travel Club): “In Serengeti
National Park (wat eindeloze vlaktes betekent
en die naam beslist eer aandoet) hebben we
prachtige gamedrives gemaakt door een telkens wisselend landschap en daarbij heel veel

wild gezien. Het begin van de migratie maakte
grote indruk door de enorme hoeveelheden
gnoe’s en zebra’s die zich daar groepeerden
voor de trek naar het zuiden. Dieren zo ver als
je kan kijken en nog veel meer in aantocht.”
Laura is ook te spreken over de accommodaties. “Via het centrale deel zijn we naar het
uiterste westen van het park gereden en hebben daar op een afstand van circa 50 kilome-

ter van het Victoriameer aan de oever van de
rivier overnacht in het prachtige andBeyond
Grumeti Serengeti Tented Camp. ’s Nachts
hoorden we alle geluiden van de ontelbare
nijlpaarden in de rivier en ontwaakten we door
het gezang van talloze vogels. Maar ook het
Kati Kati Tented Camp in het centrale deel van
het park heeft - hoewel veel eenvoudiger - zijn
charme.”
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Eén met de natuur

Agna Bos (Klooster Reizen): “De accommodaties waren stuk voor stuk fantastisch. Bij Kati
Kati liepen de dieren - bijvoorbeeld hyena’s
- rond de tent. Ook ’s nachts hoorde je hier
de dieren, want we verbleven middenin de
natuur. Bij Grumeti was het weer totaal anders.
Hier verblijf je ook dicht bij de natuur en
de nijlpaarden, dat je soms gewoon wakker
wordt van de geluiden van deze dieren. Een
hele bijzondere ervaring. Voor mij was deze
reis écht Untamed, omdat je bijna één bent
met de natuur. Zeker in de lodges die wij hebben gezien en waar we in verbleven, krijg je
het ultieme natuurgevoel doordat je zo dicht
bij de dieren kunt zijn.”

Alles kan

Marloes van den Boom (The Travel Club): “Ik
vond het een fantastische bestemming. Erg
fijn om de verschillende accommodaties te
mogen zien; van basic tot topaccommodaties.
Hierdoor zag ik ook goed dat Untamed voor
iedereen toegankelijk is. De goede organi-

satie, alles is mogelijk van basic tot top. Alles
kan geregeld worden, Untamed is erg flexibel.”

accommodaties en excursies. En wellicht in
combinatie met een andere bestemming of
eilandjes voor de kust.”

Geweldige indrukken

Ballonvaart

Karin van der Lei (Travel Counsellor): “Het was
een prachtige reis vol geweldige indrukken en
erg gevarieerd qua landschappen. Ook erg
leerzaam hoe de safari’s zijn ten opzichte van
Zuid-Afrika en Botswana. Voor mij en wellicht
voor meerderen was het hoogtepunt van de
reis de ballonvaart over de Serengeti National
Park en het beleven van de migratie, wat de
bestemming Tanzania heel bijzonder maakt.
Mijn ervaring leert wel dat de afstanden groot
zijn en de weg naar de Serengeti niet al te
comfortabel is. Indien het budget het toelaat zou ik de klant toch aanraden gebruik te
maken van de airstrips in de Serengeti, voor
de heen- of terugreis van/naar Arusha.”

Hoger budget

Anneke van Ruler - Van der Goes (Travel
Counsellor): “Waar we (Karin van der Lei &
Janneke Eggengoor) het over eens zijn, is dat
het een bestemming is voor de gevorderde
safariganger en klanten die een hoger budget
te besteden hebben. Ondanks dat er veel
keuze is in accommodatiecategorieën blijft het
geen goedkope bestemming. Entry fees voor
de parken zijn aan de hoge kant in vergelijking met Zuid-Afrika.”

Combinatie

Janneke Eggengoor (The Travel Club): “Het
is zeker een bestemming die je op maat door
Untamed kan laten maken door bepaalde

www.travelpro.nl

Karen Mac-Lean (Travel XL): “Deze reis heeft
goed laten zien voor welk type reiziger een
bepaald gebied passend is. Zo is mij ook
duidelijk geworden dat een lodge met een
airstrip een must is. De ballonvaart stak er met
kop en schouders bovenuit. Wat er voor mij
echt uitsprong was de Crater Lodge van And
Beyond; helemaal over de top en zeker een
bezoek waard.”

Anders dan anders

Atteke Schermer (VakantieXperts Sneek):
“Untamed is voor mij anders dan anders en
weg van de massa. Het was een geweldige
reis en de paar dagen voelen alsof ik weken
ben weggeweest. Wat een ervaringen.
Ngorongoro en Serengeti waren voor mij de
hoogtepunten. En als kers op de taart hebben
we meerdere malen de migratie van wildebeesten mogen aanschouwen.”

Meer info
Untamed Travelling is maatwerkspecialist
voor reizen ‘where the world can’t find
you’. Profiteer mee van hun kennis en
ervaring en bepaal je eigen marges. Meer
info: www.untamedtravelling.com

