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badeferie ved kysten

19.898,-
Fra-pris pr. person i kr.

14 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

Vælg mellem: 23. juni 2023 - Få pladser tilbage! 29. juni 2023.
21. juli 2023.
Du har nu muligheden for at kombinere tre af Kenyas bedste
safariparker med en uges skøn badeferie ved det indbydende
Indiske Ocean.
Rejsen starter i Nairobi, hvorfra I med privat chauffør og guide
begiver jer ud på safari. I besøger Amboseli National Park med
de mange elefanter og Kilimanjaro i baggrunden. Herefter går
turen til Tsavo - Kenyas største og ældste nationalpark. Alle
steder har vi udvalgt de bedste lodges og lavet aftaler med
erfarne guides.
Herefter går turen til hyggelige Leopard Beach Resort, som
danner rammen om en afslappende badeferie. I kan vælge at
dase ved stranden eller udforske kysten. Uanset hvad venter der
et skønt ophold ved det turkisfarvede vand.
Du kan vælge at få de samme oplevelser på andre tidspunkter:
Efterårssafari (uge 42 & 43) : KLIK HER
Julesafari (18. - 30. dec.): KLIK HER

Safari i Amboseli - med Kilimanjaro som baggrund

Se elefanterne i Tsavos røde støv

Bo på hyggelige lodges med betagende udsigter

Kom på naturskønne togture gennem Kenyas
landskaber

Bo på charmerende Leopard Beach Resort på Kenyas
kyst

Nyd strandlivet ved det turkisblå ocean

https://www.benns.dk/safari/safari-i-kenya/drommesafari-badeferie-i-kenya-i-efterarsferien-107544
https://www.benns.dk/safari/julesafari-i-kenya-og-badeferie-ved-det-indiske-ocean-107008
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Vinterferiesafari (uge 7 & 8): KLIK HER



Dagsprogram
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Dag 1: København -
Nairobi
Der er afrejse fra København med Qatar Airways om
eftermiddagen, hvor kursen sættes mod Afrika og jeres
safarioplevelser med et flyskifte i Doha. I ankommer om
morgenen, på dag 2.

Vælg mellem tre afrejsedatoer:

Udrejse fredag d. 23. juni - tilbage i Danmark
torsdag d. 6. juli
Udrejse torsdag d. 29. juni - tilbage i Danmark
onsdag d. 12. juli
Udrejse fredag d. 21. juli - tilbage i Danmark
torsdag d. 3. august

Måltider inkluderet: Middag på flyet

Bemærk: Det er tilladt at medbringe 23 kg bagage i en

blød taske, samt 7 kg håndbagage.

Dag 2: Nairobi - Amboseli
National Park
Når Afrika vågner og strækker sig, ankommer I til
Nairobi. Her mødes I med jeres private chauffører uden
for lufthavnen. De vil være med jer rundt på hele
safarituren, stå for alt det praktiske og gøre deres
yderste for at give jer en uforglemmelig oplevelse i
Afrika.

I begiver jer mod de første safarioplevelser på
ankomstdagen. Kursen sættes mod syd og Amboseli
National Park. Køreturen tager ca. 4,5 timer, men er
spækket med afrikanske indtryk.

Inden den første safarikørsel indtages frokosten på jeres
lodge. Området er frodigt og smukt, og når man skuer
mod toppen af Kilimanjaro, aner man straks, at unikke



Lyset ved solopgang og -nedgang er helt magisk - husk kamera!
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oplevelser er i vente - og umiddelbart efter skal I afsted
på rejsens første "game drive" (safarikørsel, hvor man ser
vildt).

Sidst på dagen, når solen sænker sig over Amboseli, kører
I tilbage til lodgen, hvor det er tid til middag og
afslapning.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Amboseli Serena Safari Lodge

Dag 3: Amboseli National
Park
Dagen byder på hele to game drives. Den første er tidlig
morgen, den anden er sidst på eftermiddagen, når dyrene
er mest aktive. Der meget at glæde sig til!

Amboseli ligger for foden af majestætiske Mount
Kilimanjaro og er et elsket område for safari - med god
grund. Vidtstrakte sletter, sumpe med masser af dyr,
skovsavanne og som baggrund Kilimanjaro, Afrikas
højeste bjerg. Området er præget af åben savanne og
akaciekrat, og dyrene står ofte som skarpe silhuetter
foran det majestætiske bjerg. Parken er også populær
blandt professionelle fotografer på grund af det helt
specielle lys, man finder her. Så find kameraet frem!

Midt i parken er der flere sumpområder, og det er her,

den største koncentration af vilde dyr opleves. Amboseli
er specielt kendt for store flokke af elefanter, men også
for et utrolig rigt fugleliv. Blandt andet ses væverfugle,
musvåger, høge, ørne og flere forskellige arter af hejrer. I
kan også glæde jer til at opleve bøfler, løver, geparder,
zebraer, gnuer, gazeller og giraffer.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Amboseli Serena Safari Lodge

Dag 4: Amboseli - Tsavo
Vest
Efter et sidste tidligt game drive i Amboseli vender vi
retur til lodgen og nyder morgenmaden.

Herefter drager I på en ca 3,5 timers kørsel mod Tsavo
Vest. Denne park byder på et mere dramatisk og varieret
udtryk, med bløde bakker, bjerge, floder, søer og
savanne. Tsavo Vest er mere kuperet, og byder derfor
også på en række vandrestier og muligheden for at
udforske vulkankrateret Chaimu.

Parken byder mange steder på en lidt højere vegetation,
så man skal have mere tålmodighed her. Men vildtet i
form af røde elefanter, løver, geparder og leoparder
gemmer sig i buskadset - bare vent!

https://www.benns.dk/afrika/kenya/amboseli/serena-lodge-amboseli
https://www.benns.dk/afrika/kenya/amboseli/serena-lodge-amboseli


Amboseli er fantastisk!
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Ved frokosttid ankommer I til Kilaguni Serena Safari
Lodge, jeres hjem det næste døgn. Efter frokost er der
mulighed for at slappe af på lodgen og nyde en svalende
dukkert i poolen.

Kilaguni har længe været et meget populært
indkvarteringssted, ikke mindst på grund af sin
formidable beliggenhed på et højdedrag, med en fejende
flot udsigt over Chyulu Hills og Kilimanjaro. Lodgen har
en fantastisk terrasse, hvorfra I kan nyde den afrikanske
solnedgang. Når solen sænker sig over savannen, taber
man ofte pusten, for et smukkere syn finder man
sjældent.

En særlig oplevelse i Tsavo Vest: Mzima Hot Springs
I forbindelse med opholdet på Kilaguni Serena Safari
Lodge er der besøg ved de smukke, vulkanske
ferskvandskilder Mzima Springs, som er en livsvigtig
oase for de vilde dyr i det ellers så tørre
savannelandskab.

Ved Mzima Springs springer der 200.000 liter fersk
kildevand op ad jorden hvert eneste minut. Det meste af
dette ferskvand løber videre ud i Tsavo-floden og er med
til at skabe helt ideelle forhold for især flodheste og
krokodiller. En unik oplevelse som I kan glæde jer til.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Kilaguni Serena Safari Lodge

Dag 5: Tsavo Vest - Tsavo
Øst
Efter en skøn nat med savannen som musikalsk
bagtæppe er det tid til at se mere af Tsavo, som er
Kenyas ældste og største nationalpark, og som dækker et
område svarende til ca. halvdelen af Danmarks areal.

Kursen er sat mod Tsavo Øst, som overvejende byder på
et fladt savannelandskab og græsklædte sletter.
Området her er også særdeles eftertragtet af fotografer
på grund af den særlige lyssætning.

Ved frokosttid ankommer I til Ashnil Aruba Lodge. Stedet
har taget sit navn fra Aruba Dam, den livgivende oase,
som er et uimodståeligt trækplaster for alt vildt i det
ellers så tørre Tsavo Øst.

Lodgen er smukt anlagt og har direkte udsigt til det
myldrende liv omkring vandhullet. Efter indkvartering og
lidt afslapning eller måske en dukkert i lodgens pool har I
om eftermiddagen en spændende safarikørsel i parken.

Efter safarien kan man nyde en kølig drink på lodgen, før
aftensmaden serveres ovenpå en lang og oplevelsesrig
dag blandt Afrikas vilde dyr.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Ashnil Aruba Lodge

https://www.benns.dk/afrika/kenya/tsavo/kilaguni-serena-safari-lodge
https://www.benns.dk/afrika/kenya/tsavo/ashnil-aruba-lodge


Nyd en drink fra jeres lodge i Amboseli med en fantastisk udsigt
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Dag 6: Tsavo Øst -
Kenyakysten
Efter en tidlig morgenmad venter det sidste game drive,
hvor I ser Tsavo Øst vågne.

Herefter går turen til togstationen i Voi. I siger nu farvel
til jeres guide og chauffør og stiger på toget til Mombasa,
hvilket er både hurtigere og mere behageligt end at køre i
bil dertil. Det er også en scenisk tur. Toget passerer
gennem naturskønne Tsavo, hvor man ofte kan se
dyrelivet på tæt hold.

Ved ankomst til den travle togstation i Mombasa mødes I
med en BENNS' repræsentant, som kører jer til Leopard
Beach Resort, som bliver jeres hjem de næste syv nætter.

Leopard Beach Resort er et af Kenyas mest populære
strand- og baderesorts og formår år efter år at yde en høj
grad af service og opmærksomhed overfor gæsterne.
Gæstfriheden gør hotellet til en favorit blandt mange. Nu
gælder det om at få pakket ud og nyde kysten ved Det
Indiske Ocean.

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag
Overnatning: Leopard Beach Resort

Dag 7 - 12: Badeferie på
resort ved Kenyakysten
De kommende dage står menuen på en herlig,
afslappende badeferie ved Det Indiske Ocean.

Benyt jer af Leopard Beach Resorts skønne faciliteter
eller måske det store udbud af aktiviteter til lands og til
vands.

Måltider: Morgenmad og middag
Overnatning: Leopard Beach Resort

Dag 13: Hjemrejse
Efter en god nats søvn og måske en sidste dukkert i Det
Indiske Ocean bliver I hentet på hotellet af chaufføren,
som kører jer til togstationen i Mombasa. Her stiger I
ombord på hurtigtoget Madaraka Express mod Nairobi,
som afgår kl. 15:00.

Sæt jer roligt og slap af. Undervejs passerer toget
gennem naturskønne områder af Kenya. Dyrelivet
kommer specielt tæt på, når toget bevæger sig tilbage
gennem Tsavo-området.

I ankommer til togstationen i Nairobi i aften kl. 20:08 og
bliver modtaget af en repræsentant fra BENNS og kørt
til Nairobi Jomo Kenyatta lufthavn, hvor I, kort efter

https://www.benns.dk/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort
https://www.benns.dk/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort


Når I ikke er på safari, kan I slappe af ved lodgens pool
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midnat, starter hjemrejsen mod Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad på hotellet og middag
på flyet

Dag 14: Ankomst til
Danmark
Efter en kort mellemlanding i Doha ankommer I til
København med kufferten fuld af store oplevelser.

Fast pris, fast afrejse |
BENNS' unikke
rejsekoncept. Hvad er det?
Denne rejse falder ind under vores eget rejsekoncept
"Fast pris, fast afrejse". Dette rejsekoncept, som kun
BENNS tilbyder, er målrettet de rejselystne danskere,
der både ønsker individuel fleksibilitet og muligheden for
socialt samvær med andre under rejsen.

Konceptet kalder vi for "Fast pris, fast afrejse", og
grundlæggende skal konceptet ses som en mellemting
mellem en grupperejse og en individuelt, skræddersyet
rejse.

En af de helt store forskelle i forhold til "normale"
grupperejser er, at på vores rejser følger der IKKE en
rejseleder med til/fra Danmark. Dermed kan vi sikre jer
en lavere pris. Til gengæld sørger vores lokale
repræsentanter på ankomstdestinationen for sikkerhed
og tryghed på rejsen.

Dette koncept kombinerer således på bedste vis
grupperejsens fordele med den skræddersyede rejses
individuelle frihed.

Der er mange fordele for jer under vores koncept. Læs
mere om det her.

Tag børnene med
Inviter børnene med på ferien, og få en god pris med en
opredning på værelset.

Afrejse 23JUN Pris pr. barn under 12 år: 14.898,-
Afrejse 29JUN Pris pr. barn under 12 år: 15.698,-
Afrejse 21JUL Pris pr. barn under 12 år: 15.898,-

OBS Maks. en opredning (et barn) per værelse

Pris pr. barn over 12 år: Kontakt os

https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse
https://www.benns.dk/hvad-er-rejser-med-fast-pris-og-fast-afrejse


Glæd jer til at opleve den afrikanske savanne
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Tilkøb: All inclusive på
badeferien
Det er muligt at opgradere fra halvpension til all inclusive
på opholdet på Leopard Beach.

Pris pr. person: 1.900,-



Priser og afgange
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BEMÆRK: Denne rejse har en fast afrejsedato og rejserute, hvor I rejser sammen med andre danskere. Tag kontakt til en af
vores rejseeksperter, hvis I er interesserede i en anden afrejsedato.

Afrejse d. 23. juni 2023

PRIS PR. PERSON KR.   19.898,-

Pris per person v/indkvartering i dobbeltværelse
falseMeget

få
pladser!

PRIS PR. PERSON KR.   21.598,-

Pris per person v/indkvartering i enkeltværelse
falseMeget

få
pladser!

Afrejse d. 29. juni 2023

PRIS PR. PERSON KR.   21.298,-

Pris per person v/indkvartering i dobbeltværelse
falseBegrænset

antal
pladser!

PRIS PR. PERSON KR.   24.498,-

Pris per person v/indkvartering i enkeltværelse
falseBegrænset

antal
pladser!

Afrejse d. 21. juli 2023

PRIS PR. PERSON KR.   22.998,-

Pris per person v/indkvartering i dobbeltværelse
falseBegrænset

antal
pladser!

PRIS PR. PERSON KR.   26.998,-

Pris per person v/indkvartering i enkeltværelse
falseBegrænset

antal
pladser!



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly fra Danmark til Nairobi t/r inkl. indtjekket
bagage, forplejning, skatter og afgifter

Ibliver afhentet i lufthavnen af lokal chauffør og
guide

5dage / 4 nætters safari med helpension

På safarien overnatter I i flg. nationalparker: 2
nætter i Amboseli, 1 nat i Tsavo Vest og 1 nat i Tsavo
Øst

4xmorgen- og 4 x eftermiddags safariture

Entre til nationalparkerne

Togtur fra Tsavo Øst til Mombassa

Transfer fra togstation i Mombassa til hotel og retur

7nætter på Leopard Beach Resort, inkl. halvpension

Togtur fra Mombassa til Nairobi

Transfer fra togstation i Nairobi til lufthavnen

Bidrag til Rejsegarantifonden

Reservationsgebyr

Drikkevarer

Drikkepenge

Afbestillings- samt rejseforsikring

Visum / indrejsetilladelse

Vaccinationer (kontakt egen læge)

tel:65656565
https://www.benns.dk/safari/drommesafari-i-kenya-og-badeferie-ved-det-indiske-ocean-106308?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/drommesafari-i-kenya-og-badeferie-ved-det-indiske-ocean-106308%3E

