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Een safari die bij je past
Met Going Africa Safaris zet Paul Janssen zijn jarenlange reiservaring naar Afrika in om je te
helpen bij een juiste keuze voor een reis naar Zuidelijk en Oostelijk Afrika. Zijn eerste ervaring gaat
terug naar 1996. Met deze ervaringen wil Going Africa Safaris safari’s aanbieden met aandacht voor
een goede prijs- en kwaliteitsverhouding.
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Luipaard in de boom in de campsite

Wilde honden proberen een Oryx familie uit elkaar te drijven

Vervoer in perfecte verlengde Land Rover

Serengeti, privé overnachten op special campsite

Leeuwin verplaatst haar welpje

Rennende wilde hond naast de Land Rover

Serengeti, midden in de migratie van wildebeesten

Serengeti, Cheeta gaapt
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