Herinneringen
die je voor altijd bijblijven

Siringit is een verzameling van kleinschalige en stijlvolle safariverblijven in
het noorden van Tanzania. Bij Siringit hechten we veel waarde aan exclusieve
ervaringen ver weg van de bewoonde wereld. Onze accommodaties zijn ontworpen om je volop te laten genieten van alles wat deze prachtige streek te
bieden heeft. Bij Siringit sta je echt in verbinding met de prachtige natuur
van de afgelegen en serene wildernis van Tanzania.
Als we reizen komen we los van het bekende en geven we ons over aan
het onbekende. Zeker als je deelneemt aan een safari in de Serengeti, met
zijn ontzagwekkende landschappen, ongerepte natuur en wildlife en de
couleur locale van plaatselijke culturen. Ga mee op avontuur in deze prachtige wildernis en ervaar met al je zintuigen de sereniteit en de grootsheid
van de natuur.
Het wildleven in Tanzania is bijzonder fascinerend en dat ontdek je tijdens een
safari. Vergaap je aan de regenboogkleurige lilac-breasted roller, een van de meest
gefotografeerde vogels van Afrika. Sta in bewondering te kijken naar een kudde
olifanten die hun dorst lest in een moeras. Hou je adem in bij een troep leeuwen.
Bewonder de wiegende staart van een luipaard, luierend in een worstenboom.
Laat de geuren, klanken en sensaties van de wildernis over je heen komen. Je zal
je betoverd én herboren voelen.
Reportages over Siringit verschenen al in deze media
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Siringit Serengeti Camp biedt een unieke safari-ervaring in het hart van
Serengeti National Park in Tanzania. Ons kamp ligt op slechts 6 km van
Seronera Airstrip en het is maar een uur rijden naar de Nabi Hill ingang van
Serengeti National Park. Ook de bekende Hippo pool (nijlpaardenpoel), het
Serengeti onderzoekscentrum en het vertrekpunt voor de luchtballon safari’s
zijn gemakkelijk bereikbaar.
Onze tien exclusieve luxe tenten zijn zodanig ontworpen dat je volop geniet
van privacy en intimiteit en dat middenin de ongerepte Serengeti Plains. Zo
ervaar je met alle zintuigen hoe ongerept de omgeving is en hoe spectaculair
het wildleven. Elke tent is erg ruim, met een ensuite badkamer waar je geniet
van heerlijk warme douches, verwarmd door zonne-energie.
De indrukwekkende jaarlijkse trek van de dieren, een Afrikaans wereldwonder, passeert door ons kamp van april tot juni. Elke dag valt er wildlife te
bewonderen in ons kamp, zelfs vanonder de luifel van je comfortabele tent kan
je wild spotten en prachtige vogels zien. Weetje: in Serengeti National Park kan
je maar liefst 500 verschillende vogelsoorten waarnemen.

Truly amazing!


Luxury and beyond

Awesome stay

Jouw kamer
mét uitzicht

Met Siringit Migration Camp gaan we terug naar de roots van safari. Ons duurzame en intieme mobiele tentenkamp volgt de migratie van de dieren. Zo geniet je
van een bijzonder luxueuze safari-ervaring. Waar het kamp ook staat opgesteld,
in je prachtig ontworpen canvastent in bedoeïenenstijl zit je telkens op de eerste
rij om te genieten van de gevarieerde landschappen van Serengeti National Park.
Dankzij de elegante eenvoud van het Siringit Migration Camp kan je de trek van
de dieren perfect volgen: van de spectaculaire oversteek van de Mara rivier in het
noorden van Serengeti tot het kalfseizoen in het zuiden.
Siringit Migration Camp beschikt over acht ruime luxe tenten. In elke tent
kunnen twee gasten overnachten, terwijl onze onderling verbonden familietent plaats heeft voor vier gasten (twee volwassenen en twee kinderen). Alle
tenten hebben een ensuite badkamer met een dubbele wastafel, warm water en
ecologische spoeltoiletten.

Simply Sensational!


Best stay during our safari Awesome new camp!

Voel je

meteen thuis
Siringit Villa is een luxe villa met zes slaapkamers, exclusief voor jouw familie of vriendengroep. Je beschikt over een indrukwekkende accommodatie,
met een mooi uitzicht over de omgeving. Hier overnachten is een bijzondere
ervaring, en wordt enkel geëvenaard door de meest afgelegen en high-end
tentenkampen.
De zes royaal ingerichte kamers zijn met hun luxe badkamers dé plek waar je
tot rust komt. Maar ook de rest van de villa is bijzonder, van de prachtige woonkamer tot je eigen eetkamer. Geniet van de weelderige tuinen, relax op het
terras, of neem een duik in het verkwikkende zwembad.
Als gast van Siringit heten we je van harte welkom om de alom geprezen menu’s
van Axel Janssens te ontdekken. Het dagelijks menu wordt indien gewenst
aangepast aan jouw verlangens. Chef Ombeni Lucas biedt je een fantastische
gastronomische ervaring met zijn seizoenskeuken waarbij hij focust op verse
en lokale ingrediënten. Een klein en discreet team zorgt ervoor dat je diner
volledig naar wens verloopt.

Luxury done right


The perfect oasis before and after safari

Investeren
in onderwijs

Bij Siringit geloven we in drie dingen: je herinneringen moeten een leven lang
meegaan, we moeten ons bewust zijn van onze collectieve voetafdruk en we willen mogelijkheden bieden om de lokale gemeenschap en de lokale economie te
stimuleren.
Dat hebben we geleerd van de traditionele Tanzaniaanse cultuur die zegt dat we
veel respect moeten hebben voor mens én natuur.
We zijn ervan overtuigd dat onderwijs de sleutel is om de lokale gemeenschap
te steunen en mensen uit de armoede te houden. We vinden dat elk kind recht
heeft op onderwijs. Alleen zo kunnen dromen uitgroeien tot een realiteit in de
toekomst. Door in onderwijs te investeren creëren we een veilige en inspirerende omgeving voor de kinderen. We bieden kinderen de kans om school te lopen
in de Baraa Primary School in Arusha, mogelijk gemaakt door iThemba vzw.
Onderwijs is de voeding die nodig is om de bomen van de toekomst te laten
groeien.

Plan je droomreis met Siringit
Voor al je aanvragen wat betreft reizen en activiteiten,
mail naar dirk@siringit.com
Wil je een reservatie maken, mail dan naar reservations@siringit.co.tz
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Siringit is een groepering van kleinschalige en stijlvolle safari
verblijven in het noorden van Tanzania. Bij Siringit hechten we
veel waarde aan exclusieve ervaringen ver weg van de bewoonde wereld. Onze accommodaties zijn ontworpen om je in overvloed te laten
genieten van alles wat deze prachtige streek te bieden heeft. Bij Siringit ga je echt in verbinding met de prachtige natuur van deze afgelegen en
serene wildernis van Tanzania.
Lang voor de eerste ontdekkingsreiziger Oscar Baumann in de Serengeti
aankwam lieten de Maasai hun vee grazen in deze eindeloze vlaktes. De
naam Serengeti dan ook is afgeleid van het Maasai woord ‘Siringet’, wat
betekent: ‘de plaats waar het land eeuwig loopt’.
Zin om de prachtige fauna en flora van deze eindeloze vlaktes met eigen ogen
te aanschouwen?

www.siringit.com

