
JADORE SAFARIS 7 dagen fietstocht
Dit programma kan om op even welke datum van start gaan.



DAG 1

U wordt van ons van op de luchthaven afgehaald 
(JRO-Kilimanjaro airport) en overgebracht naar 
de Weru Weru River Lodge (of gelijkwaardig) 
nabij Moshi. 
Afhankelijk van de vlucht ontmoet u vandaag al 
uw gids die u zal informeren over uw fiets-safari 
en samen verkennen jullie al even de fiets. 
Voor diegene die met een vroege vlucht aan 
komen is er nog voldoende tijd om eens door de 
nabij gelegen koffieplantages en de omliggende 
dorpen een testrit te maken.



DAG 2
Onze 1ste rit brengt ons van de groenere Zuidkant van 
de Kilimanjaro berg, richting de Westelijke kant. 
De 52 km lange rit voert u in eerste instantie door 
vruchtbare gebieden met vooral koffie - en 
bananenplantages. Meer naar het Westen zijn vooral 
open vlaktes en acacia-bossen.
Deze vlaktes ondersteunen een opmerkelijke 
verscheidenheid aan dieren in het wild en een 
spectaculair uitzicht op “het dak van Afrika”: de hoogste 
berg van Afrika. Dit is ook de thuisbasis van de masai-
bevolking, ook bekend als Masai-land.
De rit van vandaag zal zowel op verharde als 
onverharde wegen plaats vinden en eindigt in het dorp 
van Ngabobo, waar we de nacht zullen door brengen.
We zijn in de Osiligai Masai Lodge te gast waar het 
diner al voor ons klaar staat.



DAG 3
Het traject van vandaag zal een stuk langer zijn: 83 km.
Het eerste deel van de rit gaat door de open vlaktes 
van Ngasurai, die dienen als trekpad voor olifanten die 
van en naar Amboseli national park in Kenia trekken. 
In het hoog seizoen mogen (of moeten) fietsers 
vandaag uit kijken voor een hete en stoffige rit. 
Van zodra we deze onverharde wegen hebben voltooid, 
gaan we de hoofdweg naar Arusha op.
Langs een paar kleine dorpjes en nederzettingen met 
mount Meru in de achtergrond. Net voordat we de (te) 
bruisende stad van Arusha bereiken, zullen we de grote 
weg verlaten en via een koffielandgoed richting onze 
lodge rijden. Buiten de stad eindigen we vandaag dus 
onze rit en dineren in de Tembo Club om daarna in de 
Sundown Carnival te overnachten.



DAG 4
De rit van vandaag zal de langste van allemaal 
worden… maar niet de zwaarste. 

De 102 km zullen vooral over geasfalteerde wegen 
plaats vinden. Door vele dorpjes, steden en open 
vlaktes langs golvende wegen. 
Het Tanzaniaanse platteland vormt een perfecte 
weergave voor het citaat van Ernest Hemingway: 
“Door te fietsen leer je het beste de contouren van 
een land, want je moet de heuvels op zweten en ze 
weer afdalen.” Op het einde krijgen we toch nog een 
stukje onverhard die ons naar ons tentenkamp zal 
brengen. Net naast de grens van het Tarangire
national park, waar de grootste concentratie aan 
olifanten in Tanzania leeft. Hier brengen we de nacht 
door in het Roika Tented Camp. Aangezien er hier ook 
een zwembad is, is dit een perfecte afsluiter van een 
lange en warme fietstocht.



DAG 5
De rit zal vandaag ook weer spannend worden. 
Fietsen (74 km) tussen het wild van lake Manyara en 
Tarangire. Het eerste deel van de rit brengt ons weer 
terug naar de hoofdweg, die we een paar kilometer 
volgen om dan het onverhard in te gaan. 

Dit gebied is rijk aan dieren in het wild en u zal 
verschillende masai-nederzettingen opmerken.

Een hoogtepunt van vandaag zal ongetwijfeld ook het 
prachtige uitzicht op het Great Rift Valley zijn.
Daarna gaan we weer enkele kilometer over verharde 
wegen rijden, richting Mto wa Mbo. 
Het laatste stukje word nog eens een onverharde 
strook tot aan het Migunga Tented Camp, waar we de 
nacht zullen door brengen.



DAG 6
De 43 km lange rit vandaag rijd langs het bruisende 
stadje Mto wa Mbo en de toegangspoort van lake
Manyara national park. We gaan vervolgens verder 
op de zeer zware helling van het Great Rift Valley en 
laten de spectaculaire achtergronden achter ons. 
Voordat u de top van de helling bereikt, stopt u om op 
adem te komen bij het uitkijkpunt op het prachtige 
meer en zijn omgeving. Als er ooit tijd is om een 
geweldige selfie te maken … dan is het hier wel.

We rijden verder via goeie asfaltwegen, door het 
kleurrijke Karatu terwijl de Ngorongoro Conservation
Area in het zicht komt. Onze rit eindigt hier vandaag 
dan ook. Het is ook het einde van deze opwindende 
5-daagse tour door het Noorden van Tanzania … 
maar dan op 2 wielen. Na een feestelijk toast op uw 
prestatie, word u naar het Farm House (of Thoma
Lodge) overgebracht, waar u de nacht zal 
doorbrengen.



DAG 7

Vandaag kunt u in afwachting van uw transfer naar de 
luchthaven nog even ontspannen in de lodge.

In het levendige stadje Mto wa Mbu stoppen we nog 
even waar u eventueel nog een souvenir kan kopen.

Optioneel kunnen we deze trip nog uitbreiden met een 
extra safari, uitrusten op Zanzibar of dacht u van het 
beklimmen van mount Meru (3 dagen expeditie) of 
een vulkaan … die van Ol Donly Lengai (12u 
expeditie) 



Bedankt
iemand@example.com

Wat is er in de prijs inbegrepen?

- Huur van de mountainbike fiets (en helm).
- Een Engelstalige fietsgids en bezemwagen.
- Een bewapende park ranger in de parken.
- Alle maatlijden (6x ontbijt, 6x lunch en 6x diner).
- Altijd en overal mineraalwater in flesjes.
- Luchthaventransfer (of hotel in Arusha of Moshi).
- Alle overnachtingen.
- Verplichte fiets vergunningen, taxen en overheidsbelastingen.
- Alle inkom gelden voor de parken.

Wat is er in de prijs niet inbegrepen?

- Fooien en andere persoonlijke uitgaven.
- Kleding en andere uitrusting.
- Reisverzekering (verplicht).
- De internationale vlucht (door u zelf te regelen)
- Optionele extra excursies.
- Nederlandstalige fotograaf.
- Visum, Flying Doctors insurance (AMREF) en vaccinatie kosten.


