Reisverslag Dubai, Kenia, Tanzania en Zanzibar
Ruim vijf jaar geleden besloten wij, een groep van tien vrienden, een grote reis te
maken. De bestemming was op dat moment nog niet bekend enige eis was dat
het onvergetelijk moest worden. Aangezien wij allemaal in Delft studeren, of
gestudeerd hebben, zou deze reis een mooie afsluiting aan een geweldige tijd
samen moeten zijn. Pangea Travel heeft dit voor ons mogelijk gemaakt en
regelde een prachtige, actieve safarivakantie in Dubai, Kenia en Tanzania.
Na een vlucht met Emirates arriveerden wij, redelijk onwetend wat komen zou
en totaal niet op de hitte gekleed, in Dubai. In plaats van een lange overstaptijd
hebben we in overleg met onze reisadviseur Ruud Jansen besloten om de reis te
beginnen met een stedentrip. De transfer vanaf het vliegveld was uitstekend
geregeld met een luxe bus, gelukkig met airconditioning. Snel ontdekten wij al
dat de komende dagen nauwelijks te overleven waren zonder airco. In een
zingende hitte, oplopend tot 50 graden, bezochten we naast het zwembad van
ons hotel, een aantal clubs, de Palm eilanden de Burj Kalifa en de Burj Al Arab.
Ook stond een desert-safari op het programma, wat een absolute aanrader is.
Met een jeep de woestijn in, daar een fantastisch diner in het zand en tijd om
kameel en quad te rijden.
Na twee dagen zwetend tussen de wolkenkrabbers door gelopen te hebben
begon eindelijk ons “echte” avontuur.. De vlucht van Dubai, wederom met
Emirates, naar Nairobi verliep vlekkeloos. In het chaotische Afrika waren wij
bang direct kennis te maken met lokale bevolking die afspraken niet na zou
komen. Maar niets was minder waar, onze twee gidsen stonden met
bagagetrolley en een groot bord met onze naam erop op ons te wachten. We
werden naar ons hotel gebracht. De volgende ochtend vertrokken we redelijk op
tijd naar het eerste wildpark. Na een, voor lokale standaarden, zeer comfortabele
reis vingen we de eerste glimpen op van wilde dieren. Aangekomen in een
fantastische lodge midden in het Masai Mara Game Reserve.
De volgende dagen waren een aan-één-schakeling van fantastisch ervaringen
vanuit onze safari-busjes. Op zoek naar zebra’s, gnoe’s en natuurlijk de Big Five.
Zelfs de mannen die normaal helemaal niks met dieren hebben, raakte
geïnfecteerd met het “safari-virus”. Iedereen was zo enthousiast dat zelfs grijze
vlekjes, door de verrekijker aan de horizon, neushoorns moesten zijn.. Een deel
van de groep maakte met zonsopgang een luchtballonsafari met een aansluitend
champagneontbijt, wat een absolute aanrader is! Vervolgens stond er een
boottocht op een meer op het programma, waar we nijlpaarden, een scala aan
kleurrijke vogels en een arend zagen vissen. Dit leverde fantastische actie foto’s
op! Op de laatste dag in Kenia stond er naast een transfer naar Tanzania ook een
fietstocht op een vulkaan op het programma. Op grote hoogte op een
mountainbike tussen de zebra’s door. Ze rende letterlijk voor ons het zandpad
over. Na een extreem vette hike tussen waterbronnen en door grotten werden
we met een lange afstand bus naar Tanzania gebracht.
De grens met Tanzania, was naast erg druk, weinig problematisch. De vooraf
aangekondigde visa kosten leverden een nieuwe stempel in het paspoort en na

nog geen tien minuten waren we al weer onderweg. Erg goed geregeld door onze
bus chauffeur. Aangekomen in ons hotel in Arusha stond een avond stappen op
het programma. Ook hier verbaasde Afrika ons want zes man in een taxi is totaal
niet vreemd en dat past makkelijk! Van de discotheken in Arusha moet je wel
even weten waar je moet zijn, maar spreek de eerste de beste Australiër (en daar
zijn er voldoende van) aan en hij sluit in ruil voor een biertje aan als gids voor
een avond! De volgende ochtend stond na een laat ontbijt onze gids op ons te
wachten. Met twee jeeps, twee aanhangers en met vier man begeleiding begon
ons Afrikaanse kampeer avontuur. In de reisomschrijving was al aangekondigd
dat we “back to basics” gingen, daarom waren we met mondharmonica, Bear
Grylls survival guide de kampvuur-editie en marshmallows compleet
voorbereidt. De tenten, de matrasjes en dekens werden door de gidsen
meegebracht en waren van degelijk kwaliteit, maar toch werd het ’s nachts
behoorlijk fris. De maaltijden werden door twee koks klaargemaakt en ons
voorgeschoteld op mooi gedekte tafels. Al met al viel het verwachtte ‘afzien’ dus
wel mee! Er was zelfs voldoende tijd en mogelijkheden om een lokale
bierbrouwerij te bezoeken en samen met de bevolking van bananenbier te
drinken. Wat overigens niet erg lekker is maar wel, naar het schijnt, vriendschap
versterkende krachten heeft.
Overdags reden we met tent in de aanhanger door verschillende wildparken,
waar we eindelijk onze lang gezochte neushoorn konden, al was het door de
verrekijker, zien.. Op de laatste avond sloegen we ons kamp op onder een boom
die veel weg had van de ‘Lion King’s’ Tree of life.. Naast een groot kampvuur op
de rug liggend ontdekte we de mooiste sterrenhemel die we ooit gezien hebben.
Vanwege het ontbreken van lichtvervuiling zijn op veel plekken in Afrika de
nachtelijke hemels extreem helder en dus zie je veel sterren! Nadat we gewekt
werden door een, door het kamp, stampende olifant vertrok onze reis weer
richting de “bewoonde wereld” van Arusha. Nadat een uur motorpech van de “BJeep” door de “A-Jeep” was verholpen, haalden we onze binnenlandse vlucht
naar Zanzibar.
Zanzibar is compleet zoals we ons hadden voorgesteld, mogelijkheden te over
om je te vermaken, wit strand, zon, dolfijnen en gezellige tunes op het strand. We
hadden met Pangea besproken dat we alle dagen vrij zouden plannen. Zo konden
de duikers gaan duiken, de zeilers gaan zeilen en de zonaanbidders op een
ligbedje liggen. Het hotel was ook hier wederom super en onze ‘hutjes’ waren
uitermate comfortabel. Het restaurant serveerde de meest uiteenlopende zee
vangsten van de barbecue tegen super prijzen! Al met al vormde Zanzibar een
uitermate geslaagd einde van een fantastische reis!
Tot slot; onze lof gaat volledig naar Pangea Travel, naar Ruud en zijn collega’s.
Het contact verliep met hen vanaf het eerste moment uiterst soepel. Via telefoon,
mail en onze persoonlijke pagina was informatie over de reis altijd voor handen.
Originele voorstellen, een goed inlevingsvermogen in onze situatie, wensen en
budget leverde het gewenste resultaat: “een levenservaring die wij nooit zullen
vergeten”! Pangea bedankt!

