
 

 
 

De diensten van Ajubatus Safaris zijn overal in 
Tanzania beschikbaar, van het prachtige Mkomazi 
National Park in het noordoosten van Tanzania, tot 
het wereldvermaarde Serengeti National Park en 
Gombe National Park in het westen van het land. Of 
wat dacht u van een wandeltocht in het Kwaraha 
gebergte, vlakbij Babati? 
 

 
 

Mocht u geïnteresseerd zijn om kennis te maken met 
een van de grootste stammen in Tanzania, de Iraqw, 
dan biedt Ajubatus Safaris u met veel plezier een op 
maat gemaakte culturele tour (halve dag) aan naar 
de Iraqw dorpjes Endamarariek, Getamock en 
Mahhahhaa. Buiten de gebaande paden om kunt u 
daar kennis maken met de lokale bevolking en het 
dagelijkse dorpsleven. Ook zult u de 
gemeenschapszin van deze stam ervaren. 
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Onvergetelijke herinneringen! 
 

Het is Ajubatus Safaris’ missie om voor onze gasten 
een unieke en zeer persoonlijke safari te verzorgen, 
die u een leven lang bij blijft, met alle respect voor de 
omgeving en de mensen die we bezoeken. 
 

Ajubatus Safaris is opgezet door een zeer ervaren en 
gepassioneerde chauffeur/gids, geboren en getogen 
in Tanzania. Daardoor is Ajubatus Safaris in staat om 
een safari te organiseren die volledig is afgestemd op 
uw dromen en wensen. 
 

Bent u geïnteresseerd, neemt u dan geheel 
vrijblijvend contact met ons op. 
 

 
 
We zijn gevestigd in Arusha, Tanzania, en beschikken over alle 
vereiste licenties. We verzorgen op hoog niveau safari’s, 
reisschema’s en vervoer. Ook kunt u gebruik maken van de 
diensten van onze hooggekwalificeerde chauffeur/gidsen. 

 

 
 
 
Contact informatie: 
 
Ajubatus Safaris Limited 
 

  www.ajubatussafaris.com 
 

  info@ajubatussafaris.com 
 

  Postbus 13651, Arusha, Tanzania 
 

  TZ: +255 767 521 177 
 

  EU: +31 6 18 49 78 60 



 

 
 
Ons bedrijf organiseert individuele safari’s, die 
worden begeleid door zeer ervaren en 
gepassioneerde chauffeur/gidsen, die zijn geboren en 
getogen in Tanzania. 
 

Al onze safari’s zijn op maat gemaakt en volledig 
afgestemd op de dromen en wensen van onze 
gasten. Bovendien zijn we heel flexibel ingesteld. Wilt 
u gedurende uw safari wat veranderen, dan stellen 
wij alles in het werk om dat mogelijk te maken. 
 

We reizen met onze klanten naar de mooiste locaties 
in Tanzania, van de wereldvermaarde vlaktes van 
Serengeti naar de verborgen parels van het land, 
zoals de Glau waterval nabij Dareda of het Kwaraha 
gebergte, dat vlakbij het meer van Babati ligt en 
prachtige wandelmogelijkheden biedt. 
 

 
Ajubatus Safaris heeft 
drie eenvoudige en 
heldere waarden: 

 
Klantgericht:  
Bij alles wat we doen, staat 
onze klant centraal. We 
bieden een uitstekende 
service met een prima prijs-
kwaliteitsverhouding. 
 

Hoogstaande kwaliteit 
We voelen ons persoonlijk 
verantwoordelijk dat we 
onze gasten bieden wat we 
met hen hebben 
afgesproken. 
 

Maatschappelijk 
verantwoord: 
Respect voor de omgeving 
en de mensen die we 
mogen bezoeken staat voor 
ons op de eerste plaats! We 
hebben een enorme passie 
voor de locaties waar we 
naar toe reizen. 
 
 

 
 

Overweegt u een safari waarbij u niet alleen de 
mooiste en bekendste delen van Tanzania leert 
kennen, maar ook een aantal van de verborgen 
parels van het land? Bent u op zoek naar een reis 
waarbij alles tot in de puntjes is verzorgd, met een 
volledig op maat gemaakt reisadvies en -schema? 
Dan hoeft u niet verder te zoeken.  
 
Ajubatus Safaris biedt volledig op uw persoonlijke 
wensen afgestemde reizen in verschillende 
prijsklassen – van budget tot uiterst luxueuze safari’s. 
 

 
 

Wellicht bent u in Tanzania voor zaken of als 
vrijwilliger voor een van de waardevolle projecten die 
de lokale bevolking ondersteunen, en heeft u weinig 
tijd om het land te ontdekken. Wees gerust! We 
bieden tevens een aantal fantastische dagtrips of 
twee- tot driedaagse (budget-) safari’s. 
 

 

Geeft u er de voorkeur aan uw eigen reis en 
reisschema te regelen, en bent u alleen op zoek naar 
een gepassioneerde en zeer ervaren chauffeur/gids, 
inclusief hoogwaardig transport, dan bent u bij 
Ajubatus Safaris eveneens aan het juiste adres. 
 

 
 
Wat uw dromen & wensen ook zijn, het is onze 
ambitie om alle gasten de ultieme safari te bieden 
tegen de beste prijs. We kunnen u adviseren over uw 
reisschema, we kunnen de door u gewenste 
onderkomens boeken, en we kunnen u eersteklas 
vervoer bieden, met een uitstekende en 
hooggekwalificeerde chauffeur/gids, met jarenlange 
ervaring met het verzorgen van safari’s in Tanzania. 
 

 
 
Op zoek naar inspiratie? Aarzel niet om onze website 
te bezoeken of om contact met ons op te nemen, 
zodat we kunnen bespreken hoe we u van dienst 
kunnen zijn. 

Waarom  
Ajubatus Safaris? 


