
JADORE SAFARIS praktische reisinfo
Voordat u kunt vertrekken heeft u nog de benodigde voorbereidingen te doen.

Mogen wij u vragen deze informatie goed door te lezen?



Vouchers

Voor vertrek ontvangt u de nodige telefoonnummers, 
waarbij tevens de naam en het telefoonnummer van 
uw persoonlijke chauffeur en gids op safari. 

U treft hier geen accommodatie of andere vouchers 
aan voor uw safari. 

Bij aanvang van uw safari zal uw chauffeur/gids 
namelijk de benodigde vouchers bij zich hebben.



Verbod op plastic zakken

Al vanaf 2017 is voor Oost-Afrika het gebruik van plastic 
zakjes verboden. Het genomen besluit verwijst naar alle 
typische 'wegwerp' draagtassen die winkeliers 
gewoonlijk bij het kopen van een aankoop geven.
Luchthavens en grensposten controleren op het gebruik 
van plastic tassen. Tassen bij het belastingvrij aankopen 
van artikelen op de Europese luchthavens kunnen in 
beslag worden genomen, niet de inhoud. Raadzaam is 
om hier rekening mee te houden met de ruimte in uw 
handbagage om uw aankopen hierin op te bergen en de 
draagtas achter te laten op de luchthaven.

Vanaf 2017 staan op het dragen, verkopen of 
produceren van simpele plastic tasjes strenge boetes.



Bagage binnenlandse vluchten

Voor continentale (binnenlandse) vlucht(en) is de limiet 
beperkt tot strikt maximaal 15 kg. per persoon inclusief 
handbagage. Er worden alleen zachte reistassen 
toegestaan. Let wel, wordt het gewicht overschreden, 
dan zult u op de vliegvelden direct contant de kosten 
moeten betalen van het overgewicht! Wanneer we voor 
u een domestic flight (binnenlandse vlucht) boeken 
kunnen wij echter wel extra gewicht (tegen meerprijs) 
voorzien.
Indien er niet genoeg ruimte is voor dit overgewicht aan 
bagage op uw vlucht, zal de bagage op een andere dag 
worden vervoerd.



Transfer bij aankomst

Wanneer u op uw bestemming aankomt (meestal de 
luchthaven) en u heeft uw hotel bij ons gereserveerd 
dan wordt u opgewacht door ons persoonlijk of een 
JADORE SAFARIS medewerker. U herkent onze 
medewerker gemakkelijk aan een rond bord waarop 
JADORE SAFARIS is vermeld. Hij zal voor u de 
transfer verzorgen naar de accommodatie die u 
verkoos.

In sommige gevallen heeft ook dit gastenverblijf een 
eigen transferservice. Het is dus ook mogelijk dat het 
deze medewerker is die u afhaald.



Bagage tijdens uw safari

De bagage is vaak een probleem op safari in verband 
met ruimtegebrek in de kofferruimte aan de achterzijde 
van de auto waarmee u reist. In de auto is ruimte 
optimaal gehouden voor het comfort van de passagiers 
en niet met het aantal koffers zodat er hierdoor ruimte 
gebrek kan ontstaan. Afhankelijk van het aantal 
personen met wie u reist, wij spreken over meer dan 3 
personen per voertuig, is het raadzaam om zachte 
reistassen mee te nemen in plaats van (harde) koffers. 
Wenst u toch een (harde) koffer mee te nemen 
combineer dit dan bij voorkeur met een zachte reistas.

Wij stellen uw veiligheid voorop en willen daarom geen 
reistassen of koffers in de ruimte bestemd voor de 
passagiers vervoeren.



Chauffeur /Gids
Onze ervaren chauffeurs/gidsen die u tijdens de safari 
begeleiden, zullen u informeren over de gebieden die 
u bezoekt en de dieren die u ziet waardoor u de 
mogelijkheid heeft om meer te weten te komen over 
de natuur in Oost-Afrika.

De Engels (of Nederlands) sprekende chauffeur/gids 
kent de gebieden en staat geheel tot uwer 
beschikking. Bij aanvang van de reis verzoeken wij u 
om de mobiele nummers van u en uw chauffeur uit te 
wisselen (voor noodgevallen). Pas aan het einde van 
de safari is de normale richtlijn uw chauffeur/gids een 
attentie in een vorm van een fooi (dit voor het leveren 
van zijn kennis en diensten). 



Regels in bepaalde lodges

Wij ervaren bij onze reizigers dat tijdens een safari 
men graag de chauffeur/gids wenst uit te nodigen bij 
het etentje in de lodges. 
Op zich mag dit geen probleem zijn, maar op 
bepaalde locaties heeft het management ingesteld dat 
een chauffeur/gids helaas niet mag plaatsnemen in 
het restaurant. 

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze regel(s).



Gastenverblijven
Onze accommodaties zijn meestal op basis half 
pension (HP) of vol pension (VP), tenzij anders 
omschreven in het reisprogramma. Het kan 
voorkomen dat u de gehele dag op safari bent en een 
picknick lunch onderweg gebruikt. Ontbijt en diner 
worden over het algemeen in de lodge of het 
tentenkamp gebruikt. Tijdens de safari verblijft u in 
een hotel, lodge, tented camp of een terrein die is 
voorzien om eigen tentjes op te slaan. Behalve dit 
laatste, beschikken waar nodig alle plaatsen over een 
klamboe, een eigen douche met warm- en koud water 
en een toilet. 
De accommodaties staan beschreven in het 
reisprogramma en zijn ook meestal te raadplegen op 
onze website met een directe link naar de 
desbetreffende website voor de overige informatie.



Veiligheid

Laat uw kostbaarheden zoals sieraden misschien 
beter thuis. Net als overal ter wereld adviseren wij u 
geld, paspoorten en waardepapieren tijdens uw 
verblijf op uw accommodaties eventueel in uw kluis 
achter te laten. Sommige lodges en tented camps
hebben ook een kluis bij de receptie. Laat deze dus 
nooit onbeheerd op de kamer achter. 

In het geval u zelf nog op stap zou gaan raden wij u 
aan om ’s avonds niet alleen over straat te gaan. Ook 
is het verstandiger bij schemering of in het donker een 
taxi te nemen van uw hotel naar bijvoorbeeld een 
restaurant. Uiteraard zult u altijd behoedzaam moeten 
zijn, immers in België of Nederland moeten wij dit 
helaas ook hedendaags zijn.



AMREF

Tijdens uw safari kan u lid van de Amref / Flying
Doctors worden, waarbij u bij eventuele medische 
klachten voor verdere medische behandeling kan 
worden teruggevlogen.
Dit lidmaatschap kost 25USD per persoon en geld 
voor de duur van de reis,

Let wel, de medische kosten vallen niet onder deze 
dekking. 

Verdere informatie kunt u raadplegen op de website: 
https://amref.org/

https://flydoc.org/

https://amref.org/


Vaccinaties

Wij adviseren 2 á 3 maanden vóór uw vertrek een afspraak 
bij uw huisarts te maken voor een persoonlijk 
vaccinatieadvies.
Aanbevolen voor Kenia, Oeganda en Tanzania zijn, 
Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) en DTP (Difterie, 
Tetanus en Polio). Voor Tanzania geld een verplichte 
inenting van de Gele Koorts wanneer u vanuit een 
endemisch land doorreist naar TZ.
De adviezen die u als reiziger krijgt zijn gebaseerd op de 
landelijke richtlijnen en protocollen van het LCR (Landelijke 
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering). Op de 
onderstaande genoemde websites vindt u algemene 
informatie over vaccinaties, medicijnen, maar tevens ook 
informatie over hygiëne en waar u vooral op moet letten bij 
het maken van een verre reis. Een last minute reis hoeft 
voor een gezond persoon geen probleem te zijn, u kunt op 
de luchthavens terecht bij de Travel Clinic of de medische 
dienst.



Vaccinaties
Wij adviseren voor actuele informatie te informeren bij:

- uw huisarts of specialist

- GGD https://www.ggd.nl/

- instituut voor Tropische Geneeskunde https://www.itg.be/

De prijzen voor vaccinaties kunnen uiteenlopen. Het kan de 
moeite waard zijn om te informeren. JADORE SAFARIS 
kan daardoor niet instaan voor de juistheid van deze 
adviezen en daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de onjuiste of onvolledige informatie die u daar krijgt.

Omdat de COVID-19-regels in snel tempo veranderen word 
hier niets over vermeld en word u van ons persoonlijk van 
de situatie op dat moment op de hoogte gesteld.

Tenslotte: neem altijd uw vaccinatieboekje mee!



Malaria
Malaria profylaxe wordt geadviseerd als u naar Oost-Afrika 
afreist. De medicatie is verkrijgbaar bij organisaties die de 
inentingen verzorgen. De malaria profylaxe biedt echter geen 
volledige bescherming. Onze ervaring is om de malaria tablet 
tijdens het eten ’s avonds in te nemen gezien deze tablet nog 
wel eens een onpasselijk gevoel kan geven. Informeer wel 
eerst bij uw huis arts welke medicatie u mag gebruiken. Bij 
enkele ziektekosten verzekeringen wordt deze medicatie zelfs 
vergoed. Wij adviseren u het insecten-werend middel “DEET 
50% “ te gebruiken als extra bescherming, dit is te koop als 
lotion of spuitflacon (lees eerst de bijsluiter voor gebruik). Ook 
hebben wij zelf goeie ervaring met AUTAN (multi insect dry 
spray),
De Malariamuggen zijn voornamelijk ‘s avonds, ‘s nachts en in 
de vroege ochtend actief. Het blijft noodzakelijk na 
zonsondergang de niet bedekte lichaamsdelen met dit 
insecten-werend in te smeren. Smeer ook uw gezicht en 
handen in. Zorg dat u altijd DEET bij u draagt mocht u tegen 
het vallen van de avond op een terras zitten, dan kunt u de 
blootliggende huiddelen insmeren. De kans op malaria wordt 
verminderd door kleding te dragen zoals een blouse met lange 
mouwen en lange broek. Bij lodges en hotels waar de malaria 
mug leeft, is er bescherming in vorm klamboes en horren voor 
de ramen.



Eigen medicijnen

Uw medicijntas bevat uiteraard uw eigen medicatie 
maar daarnaast raden wij u aan ORS, loperamide, 
imodium, motilium of domperidon tegen buikloop en/of 
braken mee te nemen. 

Ook Azaron of Zensect kan handig zijn. Dit is een 
zalf/roller die bij een mogelijke insecten beet jeuk of 
pijn kan verzachten.

Zorg altijd dat u uw medicijnen in uw handbagage 
draagt.



Gezondheid op reis
Het is raadzaam om tijdens uw vliegreis weinig koffie 
en/of alcohol te drinken. Er is nauwelijks tijdsverschil 
met Nederland, maar u heeft een lange vlucht 
(normaal 6 tot 11u) achter de rug waarvan altijd een 
terugslag te verwachten kan zijn. Daarnaast kost het 
altijd wat tijd om te wennen aan het klimaat en klaar te 
zijn voor veel nieuwe indrukken. Naast het in acht 
nemen van de op uw situatie afgestemde vaccinaties, 
is het natuurlijk ter plekke belangrijk om te voorkomen 
dat u ziek wordt. Wees daar zeer alert op en als u 
twijfelt over lichamelijke klachten, raadpleeg dan altijd 
een arts. “Where there is no doctor” is een boek wat 
gebruikt wordt in de bush waar niet direct een dokter 
aanwezig is. Er is ook een verkorte digitale versie 
online... Onze gids kan u ook altijd wel bijstaan. Ook 
op www.gezondopreisnl vind u beslist veel tips.

http://www.gezondopreisnl/


Zonnesteek

Oost-Afrika ligt op de equator/evenaar. Voorkom een 
zonnesteek door een hoofddeksel en een goede 
zonnebril te dragen vanwege de felle middagzon. 
Zorg altijd dat u een flesje water meedraagt, zeker 
wanneer u de natuur ingaat en niet snel aan 
drinkwater kunt komen. Onze jeep is altijd van vers en 
fris drinkwater voorzien, Vermoedt u een zonnesteek 
(licht gevoel in het hoofd en duizeligheid), drink dan 
wat en ga in de schaduw zitten en blijf zoveel mogelijk 
uit de zon. Gebruik altijd een zonnebrandcrème met 
een hoge beschermingsfactor (factor 50). Dit geldt 
ook voor het winter- en het regenseizoen. Ook 
aftersun balsem raden wij u tevens aan als standaard 
uitrusting.



Bilharzia

Voorkom een infectie dat overgebracht wordt door 
kleine wormpjes door niet in stilstaand water te 
zwemmen. 

Neem wondjes op de huid in de tropen serieus, houdt 
deze in de gaten en doe er iets desinfecterend op en 
gebruik eventueel voor overdag een pleister. 

Krab muggenbulten niet open en was of desinfecteer 
met een lotion welke verkrijgbaar is bij een drogisterij.

Was uw handen na ieder toiletbezoek.



Verzekeringen

Informeer bij uw ziektekostenverzekering of uw polis 
volledig gedekt is voor ziektekosten in het buitenland.

Voor de reis- en bagageverzekering adviseren wij om 
te controleren op deze op basis van werelddekking is 
opgesteld. Ook verzoeken wij u de hoogte van 
uitkering van de reisverzekering te controleren in 
verband met het te vergoeden bedrag. Op basis van 
de waarde van uw telefoon, fotoapparatuur, laptop, 
videocamera etc.



Valuta
De lokale munteenheid voor Kenia is de Keniaanse 
Shilling (KSh). 
De lokale munteenheid voor Tanzania is de 
Tanzaniaanse Shilling (Tsh of TZS).
Voor Uganda is dit de Oegandese Shilling (USH).
En de kwacha is de munteenheid van Malawi.
Wij adviseren u vóór uw vertrek dollars te reserveren 
bij uw bank of het GeldWisselKantoor op Schiphol. 
Het is verstandig kleine coupures mee te nemen. 
Bankbiljetten van 100 USD blijken nog wel eens 
vervalst te worden in Oost-Afrika en kunnen niet altijd 
worden gewisseld bij een bank. Let ook op dat de 
dollars (cash) recent zijn, aangezien oude biljetten 
niet overal worden geaccepteerd (zelfs niet bij 
banken).



Valuta
Bij aankomst of tijdens uw safari kan uw 
chauffeur/gids u wijzen op de banken die de 
mogelijkheid bieden om vreemde valuta te wisselen. 
U heeft hierbij altijd uw paspoort nodig. Het zou ook 
mogelijk kunnen zijn dat u enkele formulieren dient in 
te vullen. Bij vertrek uit Oost Afrika kan het zijn dat de 
douane vraagt om deze formulieren.

Ook op de internationale luchthavens in Afrika kan u 
cash geld afhalen (bankautomaat).

Tot voor kort was er nog veel cash geld in omloop 
maar sinds corona word er ook veel meer met 
bankkaarten gewerkt. Ook gebeurd het zelfs dat in bv 
grote warenhuisketens of shopping-centra zelfs geen 
dollars meer worden aanvaard. Maar nog steeds wel 
de lokale munten.



Creditcards

We adviseren voor het afrekenen tijdens het verblijf 
op een accommodatie voor de consumpties en 
eventuele extra’s, zoals het wassen van kleding of 
additionele activiteiten, een creditcard te gebruiken. 
De meeste lodges, hotels en grote winkels in de 
steden accepteren internationale creditcards 
waaronder MasterCard en Visa.

American Express Creditcard wordt echter maar 
beperkt geaccepteerd!

Het kan wel zijn dat accommodaties provisie kosten 
berekenen voor het gebruiken van een creditcard.



Nog meer geldzaken

Bij gebruik van uw bankkaart: let op de geldigheid en 
of deze ook voor buiten Europees gebruik is ingesteld 
(vaak vooraf aan te vragen).

Amerikaanse dollars zijn er in verschillende coupures 
(1, 5, 10, 20 en 50). Het is handig om er enkele van 5 
en een tiental van 1 te voorzien (handig voor het 
geven van een fooi). 

Heeft u ook een strandvakantie geboekt naar 
Zanzibar? Dan willen wij u erop wijzen dat er alléén 
ATM (pinautomaten) in Stone Town zijn.



Is cash geld wel nodig?
We adviseren u contant geld mee te nemen om diverse 
redenen.
- Als u het visum op de luchthaven bij aankomst aankoopt kan 
dit namelijk enkel en alleen door contact betalen, 50 USD per 
persoon per visum. Dit kan enkel in Tanzania! Deze formule is 
ook ongeveer 30 euro goedkoper dan online aan te kopen 
(waar nog winst-organisaties tussen zitten).
- Voor de kruier (de persoon die uw koffers draagt) 1 USD per 
keer is gebruikelijk. 
- Verder voor de fooi van de chauffeur, kok, dienstmeisjes, 
ober ….

Tel best het aantal dagen van uw verblijf zodat u voldoende 
biljetten heeft. Een gemiddelde van 20 euro per dag moet in 
normale omstandigheden zeker voldoende zijn.
Het kan zijn dat bepaalde pinautomaten niet werken, het blijft 
tenslotte Afrika! Wij adviseren u (iets) meer contact geld mee 
te nemen. Indien u vragen heeft, kunt u met ons altijd contact 
opnemen, zodat wij uw budget een beetje mee kunnen helpen 
bepalen. 



Meer over fooien
Het is niet ongebruikelijk om een fooi te geven. De ervaring 
heeft geleerd dat men vaak niet goed raad weet wanneer wel 
en wanneer niet een fooi te geven. Daarnaast vraagt men zich 
ook af of men misschien te weinig of juist te veel geeft.
Enige informatie is daarom op zijn plaats, waarbij wij 
aantekenen dat de genoemde bedragen gebaseerd zijn op 
een richtlijn. Uiteraard staat het een ieder vrij om in 
voorkomende gevallen nog een extra blijk van waardering te 
geven, hoewel niemand u daartoe kan verplichten. Hieronder 
geven wij een kleine richting aan. Wenst u een fooi te geven 
aan uw gids als blijk van waardering wordt dit pas aan het 
einde van een safari (soms) in een enveloppe overhandigd.
Kruier: 1 USD per check-in & check-out,
Chauffeur/gids 10 USD per persoon per dag.
Bij de maaltijden, in totaal ongeveer 5 USD per dag.
Hotelpersoneel op de accommodatie kent vaak een “staff tip 
box” voor giften en een fooi. Wij raden om hiervan gebruik te 
maken omdat dit verdeeld zal worden onder het voltallige 
personeel op een locatie.



Kosten voor dranken

Hierbij geven we een indicatie van de dranken in de 
lodges of hotels.

Cola of andere frisdranken: 1,50 USD per glas.

Bier: 3 USD per glas.
Wijn: 4,50 USD per glas.
Champagne: 9 USD per glas.

Lokaal gebrouwen dranken zijn flink goedkoper dan 
de “echte” merken (die moeten worden ingevoerd).

Koffie, thee en water zijn meestal gratis in volpension.



Kosten voor extra excursies

Wenst u tijdens uw safari bepaalde activiteiten te 
willen ondernemen? Hierbij geven wij een indicatie 
van de additionele kosten per persoon (afhankelijke 
van de locatie).

Bush/nature walks: tussen 20 en 80 USD.

Masai dorp bezoeken: tussen 20 en 30 USD.

Ballon safari: tussen 395 USD en 595 USD.

Night game drive: tussen 40 en 90 USD.



Visumplicht

Voor Kenia en Tanzania is een visum verplicht en kost 
deze 50 USD per persoon.
Voor Oeganda is dit 90 USD en Malawi 70 USD.

Voor Kenia kun u het visum enkel online aanvragen , 
op het e-Visa portaal van de Keniaanse overheid
(kinderen tot en met 16 jaar zijn vrijgesteld van een 
visum).
Voor Tanzania kun u het visum online aanvragen op 
het e-Visa portaal van de Tanzaniaase overheid of 
kan dit ter plaatste ook na het landen (goedkoper) 
worden aangekocht (50 USD cash!).



Visumplicht
Ook voor Oeganda en Malawi kan u via het e-Visa portaal 
van het land een aanvraag (ten minste 10 dagen voor 
afreis) doen.

Voor het online aanvragen van een visum kunnen er 
mogelijks nogal wat vragen gesteld worden. Dit is een 
normale procedure maar wij willen u hier wel in begeleiden.

Verder dient u digitaal een pasfoto en een paspoort 
(reispas) foto aan te leveren. Voor betaling van het visum 
wordt gebruik gemaakt van VISA en/of MASTERCARD 
(ook prepaid kaarten worden aanvaard).

Een visum kan eveneens aangevraagd worden via de 
Visumdienst of het Visum-buro. Deze zullen echter extra 
kosten aanrekenen. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk 
voor het verkrijgen van een visum, dit in verband met 
privacy regelementen.



Bij aankomst
Het is dus voordeliger om een visum op de 
internationale luchthavens van Tanzania (Dar es 
Salam of JRO, Kilimanjaro) bij aankomst te regelen. 
Bij aankomst is er een speciale balie met een 
opschrift “VISA COUNTER” waar u het visum 
formulier (dat u ter plaatse kan invullen) samen met 
uw paspoort afgeeft en waarna men u een visum 
verstrekt. U hoeft geen pasfoto af te geven, daar men 
er ter plaatse 1 van u neemt. Toch adviseren wij u 
voor de zekerheid deze mee te nemen. Het kan zijn 
dat u in een lange wachtrij moet staan. 
Let er op dat u gepaste contante dollars bij u heeft om 
uw visumkosten te betalen (50 USD). Pinnen is niet 
mogelijk!



Paspoorten

Het paspoort dient minimaal 6 maanden geldig te zijn 
na vertrek uit Oost-Afrika.

Al vanaf 2013 dienen alle kinderen, ongeacht de 
leeftijd, verplicht een eigen paspoort te hebben.

Tot slot raden wij u aan een kopie van het paspoort (of 
ID) mee te nemen en deze afzonderlijk van het 
origineel te bewaren.



Kleding op safari
Een safari is een echt avontuur waarbij u door de 
binnenlanden van Oost-Afrika zal worden gereden. De 
wegen zijn vaak zeer goed maar zijn vooral in de nationale 
parken vrij slechte, niet geasfalteerde wegen. 

Over het algemeen is de dresscode “casual” op safari. Het 
is aan te raden katoenen of linnen lichte kleding mee te 
nemen. Bij activiteiten op Zanzibar (zoals snorkelen) raden 
wij u een voor het draag een T-shirt en (korte) broek tegen 
het verbranden. 

Draag geen felgekleurde of zwarte kleding en geen sterke 
parfum, deodorant, of aftershave om stekende insecten op 
afstand te houden en draag stevig schoeisel. 

Voor de avonden die fris kunnen zijn is het verstandig een 
lekkere comfortabele warme trui of een jasje te hebben.



Kleding op safari
Bedek uw lichaam goed zowel overdag als ’s avonds en 
zorg ook voor een bescherming van uw hoofd met een 
safarihoed of pet. Een goede zonnebril is ook aan te raden. 
De kuststrook en de eilanden zijn overwegend islamitisch, 
daarom is topless en naakt zonnen verboden. Het wordt 
fatsoenlijk geacht als u zich volledig kleedt, wanneer u 
bijvoorbeeld een restaurant betreedt. Gebruik 
waterschoenen om in de branding te lopen, anders zou u 
zich bijvoorbeeld kunnen verwonden aan scherp koraal of 
een zee-egel. 
Neem tijdens de safari als dat kan niet te veel bagage mee 
en tevens geen harde koffers maar zoveel als mogelijk 
zachte reistassen … de auto’s hebben beperkte bagage 
ruimte. Heeft u na uw safari nog een strand verlenging 
geboekt dan is het raadzaam om deze kleding voor uw 
vertrek in te pakken in een plastic tas en dicht te tapen om 
stof vermijden. U kan als u dit wenst deze ook bij ons (op 
het JADORE SAFARIS-kantoor) achterlaten, en bij vertrek 
naar bv Zanzibar terug mee nemen.



Praktische tips
In de zomer is het in Oost-Afrika 1 uur later dan bij 
ons en in de winter is het zelfs 2 uur later.
De taal die normaal gesproken wordt in Kenia en 
Tanzania is (Ki)Swahili. In Uganda is dit Ugandees en 
in Malawi spreekt men chiChewa. Het merendeel van 
de bevolking spreekt naast deze taal ook goed 
Engels. De chauffeur/gids die u vergezelt op de safari 
spreken voornamelijk Engels. Indien u dit wenst, 
hebben wij ook een Nederlandstalige gids in ons 
JADORE SAFARIS-team.
In Oost-Afrika kan het klimaat en de temperatuur per 
regio lichtelijk veranderen. Het is dus verstandig om 
een beetje rekening te houden met zowel een warm, 
koud, nat als een stoffig klimaat. Overdag maximum 
30°C en ‘s nachts minimum zo’n 14°C.



Meer praktische tips
Respecteer de gevestigde macht: het fotograferen 
van de president of andere 
hoogwaardigheidsbekleders is niet toegestaan, en dit 
geldt ook voor politieagenten en het leger.

Om bepaalde risico's te vermijden, raden wij u aan 
alleen uit flesjes water te drinken en uw tanden te 
poetsen met de door alle hotels, tented camps en 
lodges gratis verstrekte flesjes water.

Tijdens uw safari is er altijd drink water in de auto 
aanwezig en tijdens “stops” kunt u voor eigen 
rekening ook andere frisdranken kopen.
IJsblokjes zijn in de meeste hotels en lodges
betrouwbaar. 



Nog meer praktische tips

Als vuistregel raden wij aan om op bedelaars niet in te 
gaan. Koop in plaats daarvan zoveel mogelijk lokaal 
gemaakte souvenirs op markten, betaal voor diensten 
of koop bij kraampjes en bij de lokale bevolking. 
Hiermee draagt u bij op een positieve manier.
Op markten en souvenir-winkeltjes is afdingen 
algemeen bekend tijdens een verblijf in Afrika. De 
grotere winkels hebben wel vaste prijzen. 

Als u een taxi zou nemen … maak dan voordat u de 
rit gaat maken een duidelijke afspraak wat dit u gaat 
kosten.



Elektriciteit
In Oost-Afrika geldt 220V-240V wisselstroom maar er wordt 
echter gebruik gemaakt van 3-polige platte stekkers. Het 
beste is een wereldstekker mee te nemen zodat u uw 
elektrische apparatuur kunt opladen tijdens uw safari. 
Tegenwoordig worden veel elektronische apparaten 
meegenomen op een rondreis … een advies: neem naast 
een wereldstekker een platte meervoudige stekkerdoos 
mee zodat u tegelijkertijd meerdere apparaten kunt op 
laden. 

Tijdens uw verblijf moet u rekening houden dat in 
wildparken gebruik gemaakt zal worden van een generator. 
Stroomvoorziening kan afgeschakeld worden op bepaalde 
delen van de dag (meestal ‘s nachts tussen 1 en 5u). 
Bepaalde accommodaties verstrekken dan ook 
zaklantaarns, maar het is raadzaam om eventueel een 
eigen zaklantaarn mee te nemen.



Waterdruk

Algemeen is de waterdruk niet constant. Houdt u hier 
bij het douchen rekening mee, aangezien soms de 
koude of warme waterstraal ineens veel minder of 
meer kracht kan krijgen met als gevolg dat u 
onverwachts of kouder of juist veel warmer water over 
u heen kunt krijgen. Zeker als “naaste buren” de 
kraan aan- of uitzetten komt dit drukverschil 
veelvuldig voor.

Het kan tevens voorkomen dat door waterschaarste, 
voornamelijk bij de lodges / tented camps er wordt 
verzocht zuinig te zijn met het watergebruik. In het 
bijzonder warm water is dan beperkt aanwezig.



Communicatie
Het telefoonverkeer vanuit en naar de lodges is niet 
altijd even goed. Tijdens de safari staat uw 
chauffeur/gids met zendapparatuur in het voertuig 
altijd in radiocontact met het ons hoofdkantoor. We 
adviseren u bij aankomst op uw bestemming 
telefoonnummers met hem uit te wisselen.
Telefoon (en fax) werken normaal gesproken goed 
hoewel internationale gesprekken duur zijn. Het 
gebruik van uw mobiele telefoon is mogelijk maar 
informeer vóór uw vertrek bij uw GSM operator naar 
de mogelijkheden. De meeste accommodaties bieden 
ook internetfaciliteiten en/of WI-FI aan.
Een extra tip als u zoveel mogelijk altijd en overal 
online wil zijn: u kan bij aankomst op de luchthaven 
een lokale SIM-kaart kopen, waar u x-aantal Gb’s
internet verbruik op hebt.



Op safari
De beste tijd om op zoek te gaan naar wild is in de 
relatief koele ochtend en late middag. Een dag op 
safari begint over het algemeen met een kopje thee of 
koffie tijdens zonsopgang voordat er vertrokken wordt 
voor een vroege game drive. In overleg met uw 
chauffeur/gids kunt u uw dagindeling bespreken wat 
mogelijk is of hoe u het zelf liefst hebt. Uiteraard 
worden de gamedrives op basis van de reglementen 
van de Nationale parken in Oost-Afrika gemaakt. 

Het is óók mogelijk om een NGD (night game drive) te 
maken. Het is een bijzondere beleving om de bush te 
ervaren in het donker. Een extra gids of ranger zal 
speciale schijnwerpers bij zich hebben om samen met 
u het wild te spotten. U kunt deze extra excursie van 
te voor bij ons boeken of zelf op bepaalde locaties 
indien u dit wenst.



De dieren op safari

U heeft bewust gekozen voor het benaderen van het 
in wild levende dieren, het overnachten op 
verblijfplaatsen waar wild levende dieren voorkomen 
… waardoor JADORE SAFARIS of diens 
vertegenwoordiger niet aansprakelijk gesteld kan 
worden voor eventuele ongevallen met wilde dieren. 

Houdt u aan de regels en voorschriften tijdens uw 
safari. 

Stap nooit zomaar de auto uit … behalve op speciale 
stopplaatsen. 
Uw gids zal u informeren omtrent de regels en de 
voorschriften van wat of niet kan.



De dieren op safari

Als je in of nabij de nationale parken kampeert, zit u dus 
midden in de natuur. Een kleine waarschuwing is dat je hier 
niet in een georkestreerde dierentuin rond toert. Dit zijn 
wilde, niet gedomesticeerde dieren.
Je bent gasten in hun huis en het is niet het moment om te 
testen of je ze wel kan of mag aaien. 
Vertel je gids waarin u geïnteresseerd bent, ze kunnen de  
kennis van de parken gebruiken om u te helpen vinden wat 
u hoopt te zien. Als ze ontdekken dat u een vogelliefhebber 
bent, zullen ze je ergens anders naartoe brengen dan 
wanneer je zoveel mogelijk roofdieren probeert te zien.
En tot slot, iedere safari (Swahili voor reis) is anders en je 
weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Op deze vakantie 
zal u misschien wat minder glitter en luxe ondervinden. 
Maar wat u wel krijgt, is avontuur en de kans om enkele 
van de meest verbazingwekkende natuurlijke wonderen die 
onze wereld te bieden heeft, mee te maken. 



De beste reistijd
Het maakt niet uit wanneer je van plan bent om te reizen, 
maar over het algemeen is het droge seizoen de beste tijd 
om op een aangename manier wild te bekijken.
Voor Oost-Afrika loopt het droogste seizoen over het 
algemeen van juni tot en met oktober. Houd er rekening 
mee dat dit het hoogseizoen is, dus het is essentieel dat u 
in deze maanden ruim van tevoren boekt en dat de prijzen 
ongeveer 10% duurder zijn (ook voor de vlucht).
De routes variëren in duur en afgelegde afstand. In 
Tanzania zijn de rondreizen eerder compact te noemen en 
ligt de focus vooral op het spotten van ontzettend veel wilde 
dieren. Sommige (zoals Oeganda en Malawi) zijn meer 
natuurintensief met wandelingen en trektochten, terwijl 
andere een evenwichtiger beeld hebben van Afrikaanse 
dorpen of steden, dieren in het wild en landschappen (zoals 
in Kenia).

Samengevat: elk seizoen, of het nu iets droger of natter is, 
biedt aangenaam weer voor alle safari-activiteiten. 



Het eten
In één woord: dit is voortreffelijk. In bijna alle formules zijn 
uw maaltijden trouwens in de prijs inbegrepen en elk daar 
van is een waar  genot. De lodges bieden naast lokale 
specialiteiten, een continentale keuken om een breed scala 
aan smaakpapillen aan te spreken. Vooral Tanzania biedt 
naast de Franse keuken een verscheidenheid aan heerlijke 
regionale specialiteiten ... of een combinatie daar van. Ook 
vegetarisch of een overvloed aan verse vis en wild. 
Specialiteiten op Zanzibar (het kruiden-eiland) zijn afgeleid 
van de Arabische Swahili keuken met vaak licht pittig 
gekruide rijst en gerechten die met kokos zijn bereid. In de 
bush is de kwaliteit van de keuken in lodges en kampen 
(ook al zou je het misschien niet verwachten) ook 
uitstekend.

Ook daar komen dagelijks vers vlees, groenten en fruit 
binnen ... vers uit de rijke landbouwgronden in de 
omgeving. 



De kinderen

Een minimale leeftijd is er niet maar we raden aan om 
met kinderen het tempo van uw safari wat te verlagen 
en iets minder intensief (tot soms 12u per dag) op pad 
te zijn. 

Alle JADORE SAFARIS kunnen meestal wel aan elke 
leeftijd worden aangepast.

Afhankelijk van het land dat u wilt bezoeken, kunnen 
de situaties variëren, dus neem gerust contact met 
ons op om te bespreken welke safari voor uw gezin 
het meest geschikt zou zijn.



Een beetje Swahili 
(kidogo Kiswahili)

Hallo.      Hujambo. 
Hoe maakt u het? Habari yako? 
Met mij gaat het goed.       Mzuri.
Dank U (zeer).       Asante (sana).
Tot ziens.       Kwaheri.
Eten.       Chakula.
Koffie.       Kahawa. 
Suiker.       Sukari.
Melk.      Masiwa.
Ja.       Ndio.
Neen.      Hapana.
Een goeie reis.      Safari njema.



Enkele ambassades
- Ambassade van Tanzania in België: Franklin 
Rooseveltlaan 72, 1050 Brussels België 
Telefoon: 0032-2-640-6500

- Ambassade van Tanzania in Nederland: 
Alexanderveld 87, 2585 DB DEN HAAG

Telefoon: 070-2156450

- Ambassade van Kenia in België: Avenue Winston 
Churchill 208, 1180 Brussel België

Telefoon: 0032-2-3401040

- Ambassade van Kenia in Nederland: Nieuwe 
Parklaan 21, 2597 LA Den Haag

Telefoon: 070 – 3504215



Bedankt
iemand@example.com

Heeft u nog verdere vragen, neemt u dan gerust contact op als iets 
niet duidelijk mocht zijn. Het belangrijkste is dat u in alle rust en goed 
voorbereid aan uw safari kunt gaan beginnen!

Tenslotte .....

Alvorens te reizen over stoffige wegen, zoeken naar het wild dat 
mogelijk verborgen ligt in het hoge gras op de savanne of het 
persoonlijk contact met de bevolking. 

Avonden genieten onder een sterrenhemel bij het knisperende 
kampvuur met een symfonie van de bushgeluiden op de 
achtergrond……..

Wensen wij u succes met uw voorbereidingen, en een avontuurlijke 
safari die omringt zal gaan worden door levenslange herinneringen.

De bovengenoemde reisinformatie is uitsluitend bedoeld als 
algemene informatie. JADORE SAFARIS  is niet aansprakelijk voor 
schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste, incomplete of 
ondertussen veranderde informatie (september 2021).


