
                                            
 

____________________________________________________________________________________________ 
  
Battuta Reizen | Fotoreis Tanzania met Foto-workshop.nl | Reisbeschrijving                            [1] 
 

Fotoreis Tanzania met Foto-workshop.nl 
 
 

 
 

reisbeschrijving 
 
 
 
 
 



                                            
 

____________________________________________________________________________________________ 
  
Battuta Reizen | Fotoreis Tanzania met Foto-workshop.nl | Reisbeschrijving                            [2] 
 

Foto-workshop.nl nodigt je uit om mee te gaan naar de overweldigende natuur van noordelijk Tanzania. We 
vliegen naar de voet van de Kilimanjaro, gaan wandelen door de Pare-bergen, bezoeken een koffieplantage, 
reizen door de vulkanische Ngorongoro Hooglanden, trekken door de beroemde Serengetiwoestijn, en de 
dierenrijke Ngorongoro krater. Het is natuurlijk niet alleen natuur die de klok slaat. Waar je in Afrika ook stil 
gaat staan daar duiken mensen op, en dat is hier niet anders. We ontmoeten de stammen van de Pare en de 
Maasai. En her en der komen we ook kleine regionale markten tegen. 
 
Tegen deze achtergrond ligt de focus van de reis op het fotograferen. Iedere dag heeft zijn eigen thema dan 
wel opdracht. Er is op alle plekken waar je komt ruim de tijd is om te fotograferen. Van tevoren is er een 
kennismakingsmiddag & introductie over het werken met het fotobewerkingsprogramma Adobe LightRoom. 
 
Er is volop begeleiding tijdens het fotograferen middels het geven van tips en adviezen om het beste resultaat 
te behalen. Je ontvangt dagelijks een foto-opdracht. Na de reis is er een terugkommiddag waar de foto-
opdrachten worden besproken. 
 
De grootte van de groep is bewust klein gehouden, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij verdient. Je wordt 
met tips en adviezen bijgestaan. De reis is geschikt voor de beginnende en gevorderde amateurfotograaf. 
Tijdens deze fotoreis komen de volgende zaken ruimschoots aan bod. 
 
 
Reisprogramma 
 
Dag 1     Amsterdam - Moshi 
Dag 2     Moshi - Pare Mountains 
Dag 3     Pare Mountains 
Dag 4     Pare Mountains - Moshi 
Dag 5     Moshi, dorpen rond Kilimanjaro 
Dag 6     Moshi - Ngorongoro hooglanden 
Dag 7     Serengeti 
Dag 8     Serengeti 
Dag 9     Serengeti - Ngorongoro krater 
Dag 10   Ngorongoro - Moshi - vliegveld 
Dag 11   Aankomst Amsterdam 
 
 
Fotoreis Tanzania met Foto-workshop.nl 
 
Reissom: € 3.245 
 
Reisdatum: 20 - 30 april 2017, 10 dagen 
 
Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 10 
 
Reiscode 170420 FRT 
 
 
In verband met de fotografielessen kunnen er niet meer dan maximaal 10 deelnemers mee. 
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Inbegrepen in de reissom 
-  internationale vluchten 
-  eenvoudige accommodaties (lodges en tenten)  
-  vervoer met bus van het vliegveld naar de lodge  
-  vervoer met 4x4 met chauffeurs  
-  eigen kok en automonteur tijdens de safari  
-  lokale gidsen waar nodig bij wandelingen  
-  lokale gidsen bij bezoek aan lokale gemeenschappen  
-  5 game drives van ieder ongeveer 4 uur  
-  entreegelden en permits parken à ca. € 400 p.p. 
-  overige entreegelden  
-  informatie- en kennismakingsavond voor vertrek  
-  binnen 6 weken na de fotoreis organiseert www.foto-workshop.nl een bespreekavond waarbij elke deelnemer 
zijn opdrachten afgedrukt ontvangt en de opdrachten worden besproken  
 
-> er is geen verplichting om deel te nemen aan de foto-opdrachten 
-> het is tevens mogelijk om als niet-fotograferende partner deel te nemen aan de reis 
 
Niet inbegrepen in de reissom 
-  etenspot 
-  persoonlijke uitgaven  
-  drankjes 
-  visumkosten  
-  vaccinaties 
-  fooien 
 
Bijkomende kosten op de factuur 
-  verplichte deelname etenspot € 250 voor ontbijt, lunch & diner  
-  visum kosten € 50 euro, plus € 35 bemiddelingskosten 
-  bijdrage Garantiefonds GGTO € 15  
-  administratiekosten € 15 
-  eventuele bijdrage GreenSeat € 10 (CO2-compensatie) 
-  eventuele 1-persoonskamertoeslag € 125 (alleen beschikbaar in Moshi)  
-  eventuele reis- en/of annuleringsverzekering 
 
Zakgeldadvies 
Ter plekke betaal je persoonlijk uitgaven en fooi voor de chauffeurs, kok en automonteur. Het geadviseerde 
zakgeld daarvoor bedraagt ongeveer € 100. Bij aankomst op het vliegveld is er de mogelijkheid om geld te 
wisselen, euro’s of dollars. Daarnaast kan je in de lodge in Moshi ook geld wisselen. Alleen op het vliegveld 
kan je bij aankomst geld pinnen, zorg dat je bankpas geschikt is om te pinnen in het buitenland.  
 
-> Advies is om contant geld te wisselen op het vliegveld 
 
Dag tot dag programma 
 
Dag 1 - Aankomst Moshi 
We vertrekken met een KLM (onder voorbehoud) vlucht vanaf Schiphol. We vliegen rechtstreeks naar het 
noorden van Tanzania, naar Kilimanjaro International Airport. Op het vliegveld wisselen of pinnen we gelijk 
geld. We worden opgehaald met een bus om ons naar Moshi te brengen, aan de voet van Afrika's hoogste 
berg. 
Overnachting in Honeybadger Lodge. 
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Dag 2 - Vlucht en zuidelijke Pare Mountains 
In de ochtend ontmoeten we onze chauffeurs en nemen we het programma van de eerste dagen met de 
organisatie ter plekke door. Daarna reizen we naar de bergen in het zuiden van de "Pare Mountains", op 
ongeveer 150 km onder Moshi. Onderweg stoppen we in ieder geval bij een lokale markt, bezoeken we een 
dorpje in de bergen en genieten we van de prachtige uitzichten over de bergen. We komen in gebieden waar 
normaal geen toeristen komen. 
Overnachting in Tona Lodge. 
 
Dag 3 - Wandel door de zuidelijke Pare Mountains 
Deze dag staat er een dagwandeling op het programma, we nemen ieder een lunchpakket mee. De tocht 
gaat langs steile hellingen, door tropische bossen en de dorpen in de Mbaga Hills, diep in de zuidelijke Pare 
Mountains. We hebben geen haast, iedereen loopt op zijn eigen tempo, ondertussen fotograferen we en 
genieten we van de omgeving en de mensen die we onderweg tegenkomen. Er gaat een lokale gids met ons 
mee die ons meer over het gebied kan vertellen. 
 
In dit gebied ontmoet je de Pare cultuur deze stammen leven vaak nog heel traditioneel in dit gebied. Van 
oorsprong zijn zij herders, jagers en landbouwers en tegenwoordig werken ze veel in de thee en koffie die in 
dit gebied verbouwd wordt. Het is een fotogeniek volk en interessant te ervaren hoe ze leven. We bezoeken 
hier tevens de Mghimbi grotten, die in 1860 werden gebruikt als schuilplaats tijdens het ronselen van slaven. 
 
Op ieder moment kan men beslissen terug te lopen naar het dorp waar we verblijven, er zal altijd iemand van 
de begeleiding meelopen. Na terugkomst in het dorp kan men daar contact maken met de bevolking, in de 
lodge genieten van het mooie uitzicht of langs de kant van de weg genieten van eenieder die langskomt. 
Overnachting in Tona Lodge. 
 
Dag 4 - waterval 
Na het ontbijt rijden we naar een Marangu dorpje, aan de voet van de Kilimanjaro. We stoppen vaak onderweg 
bij een dorpje, kerk of een lokale markt. In de middag wandelen we naar de gelijknamige watervallen, een 
beetje verborgen tussen de weelderige begroeiing. Vandaag is een dag van lokale mensen en hun leven, in 
combinatie met natuur. Overnachting in Honey Badger Lodge. 
 
Dag 5 - bezoek een lokaal gerunde koffieplantage 
We bezoeken een bijzonder project, op ongeveer 45 minuten rijden van de lodge. Hier ligt een koffieplantage, 
die als onderneming door de lokale gemeenschap gerund wordt. Ze laten niet alleen zien hoe bonen worden 
geteeld, geplukt en geroosterd, maar laten ons ook een kijkje nemen in het leven van de Chagga koffieboeren, 
in dit gebied van Kilimanjaro's lagergelegen hellingen. Ze zetten ons een echte lokale lunch voor, samen met 
de lokale koffieboeren. We bezoeken de lokale week markt en in de middag hebben we even tijd voor onszelf 
voordat we de volgende dag op safari gaan. In de namiddag hebben we een briefing van de organisatie over 
de dagindeling van de safari, wat we kunnen verwachten.  
Overnachting in Honey Badge Lodge. 
 
Dag 6 - Ngorongoro Hooglanden 
We vertrekken deze dag vroeg, in de ochtend bezoeken we een Maasai 'Morani' stam, een project waarbij 
men uitlegt hoe dit volk vandaag de dag nog leeft. De komende dagen zullen we onderweg nog veel Maasai 
mensen langskomen, hier krijgen we uitleg over de levenswijze en hebben we de mogelijkheid om in alle rust 
vragen te stellen en foto’s te nemen. We lunchen bij de Maasai stam. Vervolgens rijden we naar de 
Ngorongoro Hooglanden, over een tocht van ongeveer vier tot vijf uur. De Ngorongoro Hooglanden bestaan 
uit een reeks vulkanische bergen, die de Rift Vallei aan weerszijden omsluiten tot aan het zuiden van de 
Serengeti. Dit is de eerste avond dat we zullen kamperen, als we aankomen heeft het team ter plekke onze 
tenten al opgezet. 
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Dag 7 - Serengeti National Park, eindeloze vlaktes 
Deze dag zullen we in het Serengeti National Park aankomen. Voordat we het park inrijden nemen we eerst 
een kijkje aan de rand van de Ngorongoro krater, de parel van het gebied, een van de zeven wereldwonderen 
van de natuur. We zetten onze reis voort via de randen van de krater naar het oostelijke Serengeti vlaktes, 
waar vroege menselijke fossielen voor het eerst werden ontdekt. Dit verbazingwekkende landschap heeft zijn 
naam gekregen van de Maasai en betekent 'eindeloze vlaktes'. Tijdens de mooie rit zien we de Maasai en 
zien we de eerste zebra’s en ander wildleven. Onderweg lunchen we. Tegen de avond kunnen genieten van 
het eerste wildlife in de Serengeti. Dit is hét moment van de dag om het spel van de wilde dieren te 
aanschouwen - in het bijzonder van de carnivoren, want dit is hun favoriete tijd om te jagen. Voor het donker 
komen we bij het kamp aan voor het diner en de overnachting. De tenten zijn reeds opgezet door het 
begeleidende team. De kok heeft voor ons een heerlijke maaltijd bereid. 
 
Dag 8 - Serengeti National Park, eindeloze vlaktes 
Vroeg in de ochtend maken we een game drive (+/- 4 uur), genieten we van de zonsopgang en zullen we oog 
in oog staan met het wildlife. Na terugkomst op het kamp genieten van de brunch die voor ons klaar staat. In 
de namiddag, als de ergste hitte weer wegtrekt, maken we weer een game drive van ongeveer 4 uur, zodat 
we volop de tijd hebben om in alle rust mooie foto's te maken van de verschillende dieren en kunnen genieten 
van de zonsondergang. 
Voor het donker keren we terug bij ons kamp voor het diner en de overnachting. 
 
Dag 9 - Serengeti en Ngorongoro Krater 
Vandaag maken we vroeg in de ochtend een laatste game drive in de Serengeti van ongeveer 4 uur. Na de 
brunch in het kamp rijden we daarna richting de Ngorongoro krater, onderweg hebben we nog de tijd om het 
wild wat we onderweg tegenkomen te fotograferen te genieten van het landschap waar de Maasai wonen. 
Eenmaal aangekomen op de rand van de krater, geniet je van dit prachtige natuurwonder bij zonsondergang, 
we kamperen vlakbij de krater. 
 
Dag 10 - Ngorongoro Krater 
Heel vroeg in de ochtend rijden we naar beneden in Ngorongoro Krater, zien we de zon opkomen en genieten 
we van een game drive van ongeveer 4 uur, want ook in dit gebied vind je het grote wild. Dit is ongetwijfeld 
een van de beste plaatsen om de zeldzame zwarte neushoorn in Afrika te zien, maar ook de troepen leeuwen 
en de prachtige zwarte-manen leeuwen. Er zijn tal van kleurrijke flamingo's en een grote verscheidenheid aan 
watervogels. In de krater spot je waarschijnlijk ook luipaarden, cheeta's, hyena's, veel verschillende antilopes 
en allerlei kleine zoogdieren. 
Na terugkomst in het kamp genieten van een laatste brunch van onze kok, pakken we onze spullen in om op 
weg te gaan naar Moshi, waar we de vlucht zullen nemen naar Amsterdam. Deze rit duurt 5 a 6 uur. 
 
Dag 11 - Terug in Nederland 
Met een vlucht van de KLM vliegen we terug naar Schiphol. 
 

 

Met betrekking tot het programma ... het blijft Afrika dus de daginvulling kan anders verlopen. 
 
Onderweg kunnen we als we wat leuks tegen komen stoppen in gezamenlijk overleg, ook kunnen we 
ergens wat langer gedurende de dag blijven. Alles kan wat langer duren dan dat we hier in Nederland 
gewend zijn. Het verblijf in de avonden staan natuurlijk vast. 
 
Ook kunnen de omstandigheden anders zijn dan dat wat we gewend zijn in Nederland. De mensen ter 
plekke zullen er echter alles aan doen om het beste voor ons te regelen. We gaan er in ieder geval alles 
aan doen om eenieder een geweldige fotovakantie te verzorgen. 
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Vluchtgegevens 
KL 571        donderdag 20 april        Amsterdam - Moshi       10.35 - 20.10 
KL 569        zondag 30 april             Moshi - Amsterdam       21.05 - 07.40 +1 
 
Het kan voorkomen dat op het moment van boeking deze vluchten niet meer beschikbaar zijn, of niet meer 
voor de begrote prijs. In dat geval wordt er in overleg een alternatieve vlucht gezocht. 
 
Visum 
Voor Tanzania is een visum vereist. Battuta Reizen regelt deze via zijn visumbureau. Bij boeking ontvang je 
een voucher en een visumhandleiding over de te volgen procedure. Je stuurt je paspoort met de benodigde 
papieren aangetekend naar Battuta Reizen, en het visumbureau regelt dan de visa bij de ambassade in Den 
Haag. Als de visa geregeld zijn ontvang je je paspoort - met visum - per aangetekende post weer retour. De 
procedure zal een kleine twee weken in beslag nemen, in die tijd kan je niet beschikken over je paspoort. 
 
Vaccinaties 
Voor vaccinaties is het altijd goed om eerst bij je huisarts of bij de lokale GG&GD langs te gaan. Op de 
website www.lcr.nl vind je een algemeen vaccinatieadvies voor Tanzania. 

 
Reisbegeleiding 
Deze reis zal worden geleid door Fotoworkshop.nl. Zij hebben de leiding over alle activiteiten die met 
fotografie te maken hebben. De begeleiding zal bestaan uit een fotograaf (Rob Turk) en een 
fotograaf/reisleidster (Edith van Gemmert).  
 
Vervoer 
Deze reis wordt gereden met een 4x4's. De vliegveldtransfers worden uitgevoerd met een minibus. 
 
Lodges 
We overnachten in 2 verschillende lodges, zoals men dat in Tanzania noemt. De Tona Lodge is een zeer 
eenvoudige lodge in de bergen. Andere overnachtingsmogelijkheden zijn niet in de omgeving aanwezig. Het 
is een gebied waar toeristen nog niet komen. Je hebt hier een kamer met douche en toilet. In Moshi logeren 
we in de Honey Badger Lodge, dit is een goede lodge met airconditioning in de kamers. Er is een zwembad 
aanwezig. Alleen in Moshi is er een mogelijkheid om een 1-persoonskamer te boeken. De kosten daarvan 
bedragen € 125. 
 
Campings 
We kamperen 4 nachten, op 3 verschillende kampen, dit is in de natuur, op mooie plekken aan de rand van 
de natuurparken of in de buurt van een lodge. Het is op veilige afstand van de wilde dieren. Er zijn grote 
koepeltenten, op stahoogte, welke gedeeld dienen te worden door 2 personen. De tenten worden voor ons 
opgezet, voor matjes wordt gezorgd. Toilet en douche faciliteiten zijn aanwezig, men dient zelf voor een 
slaapzak, lakenzak, handdoek en evt. een opblaasbaar hoofdkussen te zorgen. 
 
Verzekeringen 
Uiteraard ben je als deelnemer verplicht er zelf voor te zorgen dat je goed verzekerd op reis gaat. Eventueel 
kunnen wij voor je een reis- en/of annuleringsverzekering bij onze partner Allianz Global Assistance 
afsluiten. Klik hier voor meer informatie over onze reis- en annuleringsverzekeringen. 

 
Flexibiliteit 
Tanzania is een behoorlijk ontwikkeld land, langzamerhand ook qua infrastructuur voor het toerisme. In het 
Pare-gebergte staat het toerisme nog in de kinderschoenen, en daar is alles dus een wat primitiever en 
eenvoudiger. Dit betekent dat je je flexibel moet opstellen, en soms dingen moet accepteren, die je thuis niet 
zou accepteren. Als je je dit van tevoren terdege realiseert, staat niets meer een mooie reiservaring in de 

http://www.lcr.nl/
http://www.battuta-reizen.nl/Battuta_Reizen_-_Reis-_en_annuleringsverzekeringen.html
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weg.  
 
Fotografie 
De grootte van de groep is bewust klein voor maximale aandacht. Je wordt met tips en adviezen bijgestaan.  
 
Ondersteuning bestaat uit: 
-  begeleiding gedurende de gehele dag tijdens het fotograferen middels het geven van tips en adviezen om 
het beste resultaat te behalen 
-  in de avond, waar mogelijk, 1 op 1 bespreking van enkele beelden middels Light Room 
-  dagelijks ontvang je een foto-opdracht (niet-verplicht) 
-  na de reis, terugkomavond of -middag waar de foto opdrachten worden besproken 
 
Tijdens deze fotoreis komen de volgende zaken ruimschoots aan bod, de reis is geschikt voor de 
beginnende en gevorderde amateurfotograaf. 
 
Techniek: 
-  sluitertijden | bevriezen en weergeven van beweging 
-  diafragma | spelen met scherptediepte  
-  ISO auto versus ISO handmatig 
-  witbalans | juiste kleurweergave of juist beïnvloeden van de kleuren 
-  verschillende manieren van scherpstellen 
-  onder-en overbelichting toepassen 
-  lichtmeting 
-  semi-automatisch fotograferen 
-  werken met RAW 
 
Creativiteit: 
-  compositie 
-  vlakverdeling en de gulden snede 
-  kleurgebruik en zwart/wit fotografie 
-  beeldstijlen 
 
Wat mee te nemen aan fotoapparatuur: 
-  camera  
-  oplader  
-  extra batterijen (erg belangrijk daar het niet altijd mogelijk is om je batterij op te laden) 
-  zet je naam op de batterijen en oplader zodat we duidelijk is van wie de batterijen zijn 
-  voldoende geheugen (minimaal 2x 64GB) 
-  groothoeklens (landschap en straatfotografie) 
-  telelens (portretfotografie) 
-  standaardlens (voor slecht licht situaties) 
-  zonnekap 
-  goede beschermende tas/rugzak voor zand en stof  
-  beanbag voor tijdens de wild drive 
 
Optioneel (te bespreken tijdens de kennismakingsavond): 
-  statief filters (grijsfilter, UV en polarisatie) laptop/iPad 
-  denk aan het gewicht van je apparatuur. Er geldt veelal een maximum van 12 kg voor je handbagage (check 
altijd de voorwaarden van het ticket). 
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Waar rekening mee te houden: 
-  respecteer de cultuur. Niet iedereen kun je zomaar fotograferen, je kleding en je eigen houding maken 
veelal het verschil. Vraag het, wees aardig, koop ze om met kleine souvenirs of wees een beetje brutaal 
-   fotograferen van politieagenten en/of militairen-gebouwen is niet toegestaan 
 
Bagage 
Aan boord van het vliegtuig mag je afgezien van je handbagage maximaal 20 kilo inchecken, check altijd de 
voorwaarden van het ticket. Neem je bagage mee in een handzame tas. Harde koffers zijn erg onhandig. Dit 
in verband met de beperkte ruimte voor bagage in de 4x4. 
 
Gezondheid 
We gaan ervanuit dat eenieder die meegaat over een normale gezondheid en conditie beschikt zodat we 
samen al wandelend de mooiste plekken kunnen bezoeken. De reisbegeleiding heeft alleen EHBO-spullen 
voor eigen gebruik bij zich. Neem daarom zelf een eigen reisapotheek mee. Lijd je aan een chronische ziekte, 
vraag dan aan je huisarts een verklaring van je aandoening en de therapie in het Engels. 
Ook verzoeken we je ons hiervan op de hoogte te stellen voor vertrek. Tijdens de reis dien je aan de 
begeleiding door te geven waar we je medicijnen kunnen vinden. 
 
Elektriciteit 
In Tanzania worden de stopcontacten van type D/G gebruikt. Voor deze stopcontacten heb je een reisstekker 
of wereldstekker nodig. 
 
Klimaatgegevens 
Tanzania ligt vlak bij de evenaar. Het klimaat wordt dan ook vooral beïnvloed door de regentijden. Van maart 
tot en met mei is het belangrijkste regenseizoen. Voordeel van mei is dat je aan het eind van het regenseizoen 
zit. De buien die vallen, zijn meestal in de nacht. Gemiddelde temperatuur in mei is 28 graden. Het is in deze 
periode niet druk met toeristen en de natuur is op zijn mooist. 
 
Fooien 
Je kunt aan de armoede in het land geen einde maken, maar wel zorgen dat degenen die voor je werken een 
eerlijke fooi krijgen. De richtlijn is (tenminste als er naar tevredenheid service is geleverd) 1 euro fooi per 
reiziger per dag voor het personeel van de hotels. Voor de chauffeurs van de voertuigen geldt eenzelfde 
bedrag. 
 
Eten en drinken 
De keuken van Tanzania is eenvoudig. Lokale bevolking eet weinig groenten en de keuze hiervan is beperkt. 
Enkele typische Tanzaniaanse gerechten en drankjes zijn: - ugali (van maismeel of meel van de cassave), 
vaak met een saus bij geserveerd en vlees, vis of bonen - rijst met geroosterd vlees met pittige saus - fruit 
van het seizoen - zoet brood met fruit en/of honing - chapatti met curry - lokale koffie en thee - vruchtensappen. 
 
Tijdens de reis wordt er in de lodges en op safari voor ons gekookt. Tussen de middag gaat er een lunchpakket 
mee of eten we lokaal. Het eten tijdens de reis in Tanzania is goed en afwisselend, met liefde bereid. 
Vegetarisch eten is niet gebruikelijk, maar wel mogelijk. 
 
Wat dien je verder mee te nemen: 
In je handbagage: 
-  paspoort (deze dient tot minstens zes maanden na aankomst in Tanzania geldig zijn)  
-  vaccinatieboekje  
-  kopie verzekeringsbewijs  
-  kopie paspoort of scan in je mail 
-  medicijn paspoort  
-  medicijnen 
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verder: 
-  slotje voor op je tas  
-  bedekte kleding (ook voor de schouders uit respect voor de cultuur aldaar)  
-  wandelschoenen  
-  slippers om mee te douchen  
-  iets voor op je hoofd  
-  zwemkleding  
-  zaklantaarn/fietslichtjes voor avond fotografie en voor op de camping  
-  deet/muggenspray  
-  klamboe  
-  zonnebrand  
-  kleine paraplu/regencape  
-  diacure, aspirine, pleisers etc.  
-  wc-papier 
 
voor tijdens het kamperen: 
-  handdoek  
-  lakenzak  
-  slaapzak  
-  evt. opblaasbaar hoofdkussen 
 
Bagage mee op wandeling 
Tijdens de wandelingen heb je een tas/rugzakje nodig waarin ruimte is voor je fotobenodigdheden, lunchpakket 
en evt. regenkleding. 
 
Telefoon en internet 
In principe werkt je mobiele telefoon gewoon in Tanzania. Er is een goed netwerk. Internet is niet aanwezig. 
 
Samenvatting Algemene Reisvoorwaarden Battuta Reizen 
Voor de volledige Algemene Reisvoorwaarden van Battuta Reizen klik hier. 

 
Annuleringsvoorwaarden Battuta Reizen  
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 
 
Tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom met een minimum van € 250,- per persoon. 
 
Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom. 
 
Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom; 
 
Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom. 
 

Betalingsvoorwaarden Battuta Reizen 
Bij boeking dient de reiziger 25% van de reissom aan te betalen, met een minimum van € 250,- per persoon. 
Het restbedrag moet twee weken voor vertrek bij ons binnen zijn. 

  
In specifieke gevallen kan om een hogere aanbetaling gevraagd worden, namelijk wanneer de ticketkosten 
hoger zijn dan 25% van de reissom. Steeds vaker moeten tickets direct betaald en geprint worden. Het 
exacte bedrag van de aanbetaling staat altijd op de factuur vermeld. 

  
Op alle facturen wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht. 

 

http://www.battuta-reizen.nl/Battuta_Reizen_-_Reisvoorwaarden.html
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Als iedere andere reisorganisatie is Battuta Reizen wettelijk verplicht zijn klanten de garantie te bieden dat zij 
hun betaalde reisgeld kunnen terugontvangen in het geval de reisorganisatie in financieel onvermogen zou 
raken. Wij hebben deze garantie geregeld via het Garantiefonds GGTO. Ten bate van de opbouw van dit fonds 
brengen wij onze klanten € 15 in rekening die zal worden afgedragen aan dit fonds. Zo bouwen wij in 
samenwerking met andere kleinschalige gespecialiseerde touroperators een fonds op dat de klant zijn garantie 
biedt. Voor meer informatie zie www.stichting-ggto.nl. 
 
Afgeblazen groepsreizen 
Wanneer een groepsreis het vereiste aantal minimumdeelnemers niet haalt, wordt uiterlijk vier weken voor 
vertrek de reis afgeblazen. Battuta Reizen helpt dan met het zoeken van een alternatief, en als dat niet voldoet, 
of daar geen behoefte aan bestaat, worden per omgaande de reeds betaalde reisgelden op de rekening van 
de klant teruggestort (m.u.v. de eventueel betaalde annuleringsverzekeringspremie). 
 
Prijzen 2017 
Een groot deel van de inkoop, de landarrangementen, maar bijvoorbeeld ook de luchthavenbelastingen, wordt 
in Amerikaanse dollars berekend. Gezien het economisch klimaat is het moeilijk in te schatten hoe deze koers 
zich in 2017 zal ontwikkelen. Battuta Reizen behoudt zich het recht voor gepubliceerde prijzen aan te passen 
als koerswijzigingen daar aanleiding toe geven. Dit zal altijd expliciet vermeld worden. 
 
Tot slot 
Battuta Reizen doet naar eer en geweten zijn best zijn reizen zo goed mogelijk te organiseren. Veel van de 
reizen hebben echter een avontuurlijk karakter, of gaan door landen waar toerisme nog in zijn kinderschoenen 
staat. In weer andere gebieden, zoals in bergen, kan het weer soms roet in het eten gooien. Een enkele keer 
kan door politieke omstandigheden een bepaald gebied of stad bereikt worden. De reisbegeleider is de 
aangewezen persoon om optredende problemen in overleg met de groep op te lossen. Gebeurt dit niet naar 
tevredenheid, dan dient de reiziger dat in eerste instantie aan de reisbegeleider kenbaar te maken. Aan het 
eind van de reis ontvangen de deelnemers een e-mail, waarin gevraagd zal worden wat men van de reis heeft 
gevonden. Problemen die niet naar tevredenheid zijn opgelost dienen binnen twee weken na terugkeer 
schriftelijk bij Battuta Reizen kenbaar gemaakt te worden. 
  
Mocht je nog vragen hebben over deze reis, neem dan contact op via info@battuta-reizen.nl. 
 

mailto:info@battuta-reizen.nl?subject=Fotoreis%20Tanzania%20met%20Foto-workshop.nl

