
Een bijzondere trip naar

Eye Care Foundation geeft u met deze reis een goede indruk van de oogzorg 
die wij hier, dankzij u, sinds 2008 ondersteunen. En u zult genieten van de 

prachtige natuur, de cultuur en het directe contact met de bevolking.



14 daagse reis

of

18 daagse reis

Tijdens deze boeiende rondreis maakt u kennis 
met het werk van Eye Care Foundation in 

Tanzania. De reis begint en eindigt in Dar Es 
Salaam. In de provincie Morogoro krijgt u een 

rondleiding in een ziekenhuis, een oogkliniek 
en u bent, indien mogelijk, bij een oogkamp of 
onderzoekskamp aanwezig. De overweldigende 
natuur met de bijzondere flora en fauna ervaart u 
tijdens uw bezoek aan het Selous reservaat. 

 
Voor diegenen die dit willen, wordt de reis 
afgesloten met een bezoek aan het bijzondere 
eiland Zanzibar. Eens het middelpunt van de 
slavenhandel, maar ook bekend om zijn vele 
specerijen. De dagen naar Zanzibar worden apart 
in rekening gebracht. 

De reis wordt begeleid door Margreet Geels, 
medewerkster van het kantoor in Amsterdam. 

Onze Tanzaniaanse medewerker Daniel Wilbard 
Mashele gaat voor een deel met de reis 

mee en kan u veel vertellen over onze projecten 
en zijn land. 

De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal 
twaalf personen.



21 sept.  Vertrek  Amsterdam en aankomst in Dar Es Salaam  
22 sept. Verblijf Dar Es Salaam  
23 sept. Bus naar Morogoro; stop bij Village Museum 
24 sept. Verblijf Morogoro; wandeling Uluguru mountains; 
  bezoek Mgeta markt 
25 sept.  Bus naar Ifakara door het Mikumi park 
26 sept.  Dagexcursie naar Mahenge. Bezoek oogkliniek 
27 sept.  Bus naar Mlimba. Bezoek oogkamp/onderzoekskamp;   
  overnachting in  Kihanzi 
28 sept. ‘s Ochtends bezoek aan oogpatiënten. ‘s Middags bus 
  terug naar Ifakara 
29 sept.  Bus naar Morogoro 
30 sept. Verblijf Morogoro. ’s Ochtends bezoek ziekenhuis. 
  ’s Middags excursie Masai dorp 
01 okt. s Ochtends bus naar Kisaki. Stop bij warmwaterbron, 
  ’s Middags naar Selous Game Reserve 
02 okt. Safari in Selous Game Reserve 
03 okt. 4wd jeep naar Mtemere (zuidelijke uitgang park). 
  Bus naar Dar Es Salaam

04 okt  Op weg naar de luchthaven diner bij Slipway bay;  
  Late avondvlucht naar Amsterdam 
05 okt. Aankomst Amsterdam

03 okt. 4wd jeep naar Mtemere (zuidelijke uitgang park). Bus naar  
  Dar Es Salaam 
04 okt. ‘s Ochtends boot naar Zanzibar 
05 okt. Verblijf Zanzibar 
06 okt. Verblijf Zanzibar 
07 okt. ‘s Middags boot terug naar Dar Es Salaam 
  Op weg naar de luchthaven diner bij Slipway bay;  
  Late avondvlucht naar Amsterdam 
08 okt. Aankomst Amsterdam

  Voor diegenen die de reis hier laten eindigen:  

 Voor diegenen die doorgaan (dit wordt apart berekend):



Tanzania arrangement (excl. Zanzibar)

Kosten KLM vlucht

Zanzibar gedeelte

€ 2537,-

Geldende prijs op moment van boeking

€653,-

 De reissom is inclusief:
 * Transfers van en naar de luchthaven in 

Tanzania 
* Alle hotelovernachtingen, inclusief ontbijt  

* Busvervoer in Tanzania   
* De gehele Safari trip, incl. entree gelden en eten in Selous 

natuurpark 
* Nederlandse reisbegeleiding 

* Kennismaking met de groep voor aanvang van de reis  

De reissom is exclusief: 
* De retourvlucht van Amsterdam naar Dar Es Salaam 

* Visum Tanzania: USD 50 (1 pasfoto nodig); het visum wordt 
bij aankomst verstrekt 

* Lunches en diners; m.u.v. van alle maaltijen in Selous Game 
Reserve 

* Entreegelden; m.u.v. Selous Game reserve 
* Inentingen (Malaria wordt sterk aangeraden) 

* Reisverzekering; verplicht 
* Annuleringsverzekering; bij boeking meteen doorgeven.  

 
Annulering: 

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te 
sluiten. U dient dit zelf te regelen.

Privacy 
In het kader van het aanbieden en uitvoeren van 

donateursreizen worden persoonsgegevens vastgelegd van 
deelnemers, zoals contact-, adres-, en bankgegevens en 

reisschema’s. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om:  

Uitvoering te geven aan de ledenreis; b)Deelnemer te 
informeren over het werk van ECF. 

In het kader van het organiseren van de reizen kan ECF 
gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens vastleggen. 

Denk hierbij aan verzekeringsgegevens, ID nummer, 
anamnese en dieetwensen. Deze gegevens worden alleen 

opgeslagen indien dit noodzakelijk is om een reis of -verblijf zo 
zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren en te begeleiden.  

Persoonsgegevens die verkregen worden in het kader 
van deelname aan een ledenreis worden niet voor 

andere doeleinden verwerkt, noch worden zij aan derden 
doorgegeven. Drie maanden na de reis worden de voor de reis 

benodigde persoonsgegevens uit onze database verwijderd. 



Accommodaties Tanzania

Accommodaties Zanzibar

Dar Es Salaam Ramada Resort, Ocean view 
Dar Es Salaam Ramada Resort, Ocean view 
Morogoro  Edelwyss Inn 
Morogoro           Edelwyss Inn 
Ifkara                Ifakara Guesthouse 
Ifkara                Ifakara Guesthouse 
Kihanzi              Lugelele Lodge 
Ifkara                Ifakara Guesthouse 
Morogoro           Edelwyss Inn 
Morogoro           Edelwyss Inn 
Selous park        Selous Mbega Camp, 
Selous park        Selous Mbega Camp 

Dar Es Salaam   South Beach Hotel 
Zanzibar            Hotel Zuri (strand) 
Zanzibar            Hotel Zuri (strand) 
Zanzibar            Maru Maru Hotel (Stone Town) 

 

 

 

 

                                                      


