
Kili Kenya SafariKili Kenya Safari

17.398,-
Fra-pris pr. person i kr.

8 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk
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I "Masaiernes Kenya" kunne man fristes til at sige om denne
safari. Fra udsigten til Kilimanjaro via Rift Valley søen Naivasha
til de store rovdyrs paradis, Masai Mara, befinder I jer i det
farverige og berømte nomade folks verden. Klassiske
safariområder som aldrig svigter, og hvor I bor på gode 3+*
lodges, kører i biler, hvor taget løftes op, når I er på safarikørsel.
I rejser sammen med en lille international gruppe på maks. 6
personer. Turen ledes af en engelsktalende chauffør, der også
fungerer som rejseleder.
Efter safarien bør man unde sig selv en badeferie ved
Kenya-kysten eller på Zanzibar på et af de mange, dejlige
hoteller. Der er fast afrejse om lørdagen fra Danmark, men turen
kan gennemføres som privat safari alle ugens dage.

Oplev Amboselis store flokke af elefanter

Se Lake Naivashas flodheste

Bliv imponeret af Masai Maras enorme
dyremængder inkl. Big Five

I får god, centralt beliggende indkvartering

Forlæng turen med en badeferie ved Kenyakysten
eller Zanzibar

https://www.benns.dk/afrika/kenya/masai-mara
https://www.benns.dk/afrika/kenya/kenya-kysten
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/zanzibar


Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark - Nairobi
I flyver fra Danmark i løbet af dagen med kurs mod
Nairobi. Der vil være et flyskifte undervej på turen mod
Kenya. Ankomst næste dag til Nairobi.

Dag 2: Nairobi - Amboseli
National Park
Efter morgenmad i flyet landes der i Nairobi. Efter at
have klaret indrejseformaliteterne og modtaget bagagen,
modtages I af BENNS' Safari-repræsentanter. Der køres
en meget kort tur til den private safarilounge i Nairobi,
hvor I mødes med de øvrige deltagere på turen og har
mulighed for at blive frisket op, inden turen går sydover
til Amboseli National Park for frokost på Amboseli Sopa
Lodge.

Fra lodgens frodige og blomsterrige område kan udsigten

til Kilimanjaro nydes, før rejsens første safarikørsel
starter. Sidst på dagen - omkring solnedgang - returneres
der til lodgen for middag og overnatning.

Måltider inkluderet: Frokost og aftensmad
Overnatning: Amboseli Sopa Lodge

Dag 3: Amboseli National
Park
Tidlig morgen og igen om eftermiddagen er der safari i
Amboseli National Park. Det bliver en dejlig dag i en af
Kenyas mest populære parker, der foruden fremragende
beliggenhed ved foden af Mount Kilimanjaro, også byder
på måske landets største bestand af elefanter.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Amboseli Sopa Lodge



Amboselis store elefantflokke er parkens trækplaster
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Dag 4: Amboseli National
Park - Lake Naivasha
Fra den tørre flade savanne, sættes kursen via Nairobi
mod ferskvandssøen Lake Naivasha. Undervejs nydes
frokosten. Efter godt en times kørsel fra Nairobi er der
ankomst til den flotte og godt beliggende Lake Naivasha
Sopa Lodge.

Resten af dagen er til fri disposition, men en vandretur i
området (bush walk) eller en sejltur på søen omkring
solnedgang er yderst anbefalelsesværdigt. Spørg din
rejsekonsulent om pris for "bush walk" med guide og
sejlturen. Middag og overnatning på lodgen.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Lake Naivasha Sopa Lodge

Dag 5: Lake Naivasha -
Masai Mara
Tidligt op og afgang til det berømte Masai Mara. Turen
fra Rift Valley området, I netop har boet i og mod Masai
Mara, giver et glimrende indblik i Kenyas store
variationer i landskaber. I dag fra det frodige Rift Valley,
hvor ikke mindst Naivasha-området er storleverandør af
blomster til bl.a. Europa, er en stærk kontrast til den

mere græs- og buskprægede savanne, som dukker op, jo
nærmere I kommer Masai Mara. Undervejs gøres der
stop i dette Masailands "hovedstad" Narok. En travl,
støvet og tilsyneladende ganske forvirret handelsby,
hvor lokal handel foregår overalt.

Det sidste stræk mod Mara er ret beset safarikørsel, da
mange dyr ses langs vejen, der fører os til Mara Sopa
Lodge for to nætter.

Indkvartering og frokost på lodgen, og måske er der tid til
en tur i swimmingpoolen, inden eftermiddagens Game
Drive i dette fremragende reservat, som er særligt kendt
for sine store koncentrationer af rovdyr.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Mara Sopa Lodge

Dag 6: Masai Mara
Masai Mara er selveste indbegrebet af den klassiske
safari. Området er Kenyas mest kendte og besøgte
safaripark, og støder i den sydlige ende op til den
kæmpemæssige Serengeti-slette, der sammen med
Mara-området er skueplads for den årlige vildtvandring,
hvor enorme dyreflokke vandrer fra Serengeti til Masai
Mara og tilbage i en årligt tilbagevendende cyklus. Masai
Mara danner således sammen med Serengeti-området et
helt unikt økosystem, der er det rene paradis for mange
millioner dyr.

/afrika/kenya/lake-naivasha
/afrika/kenya/lake-naivasha/lake-naivasha-sopa-lodge
/afrika/kenya/masai-mara


Rigt fugleliv ved Lake Naivasha - her den afrikanske bladhøne
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Forekomsten af dyr i Masai Mara er svær at overgå
noget sted i verden, og især antallet af 'The Big Five'
(løve, leopard, bøffel, næsehorn & elefant) er usædvanlig
høj her. De store katte - løver, leoparder og geparder -
ses ofte i store antal, og ved selve Marafloden lurer
krokodillerne. Ifm. vildtvandringen er Mara-floden
skueplads for de dramatiske scener med de talrige gnuer,
der prøver at undgå de glubske krokodiller, når de skal
krydse floden. Fuglelivet er ligeledes rigt i Masai Mara.
Hele 452 forskellige fuglearter kan ses her, heraf 53
arter af rovfugle.

Masai Mara er i tilgift et ubeskriveligt smukt
naturområde med savanne så langt øjet rækker, grønne,
bløde bakker og skovområder, der skæres midt over af
den mægtige Mara-flod, der løber gennem parken fra
nord til syd. Masai Mara-området har navn efter
Masaifolket, som har levet her nærmest siden tidernes
morgen. Man bør besøge en Masailandsby, når man er på
disse kanter.

Den ekstraordinære oplevelse: Ballonsafari - NU endnu
billigere

En anden ekstraordinær oplevelse, som man bør unde sig
selv på disse kanter, er en ballonsafari over savannen. En
helt fantastisk oplevelse at kunne se de mange dyr fra
oven og i øvrigt fornemme de enorme vidder, som det
afrikanske kontinent byder på. Det kan ikke ses så mange
andre steder i verden, om nogen. Hør mere om
mulighederne for en ballonsafari ved at kontakte din
rejsekonsulent.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning: Mara Sopa Lodge

Dag 7: Masai Mara -
Nairobi
Efter nogle dage med store naturoplevelser er det tid til
at tage tilbage til Nairobi og fortsætte ferien med en
dejlig badeferie ved Kenya-kysten eller flyve hjem
samme aften.

Turen fra Masai Mara kan evt. ske med fly til Nairobi
(godt en time), eller med direkte fly til Ukunda/Diani
Beach eller Mombasa.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 8: Ankomst til
Danmark
Har man valgt at flyve hjem er der ankomst til Danmark
hen på formiddagen.

/afrika/kenya/kenya-kysten


Masai Mara - dyrenes mekka, hvor pattedyr og rovdyr er i evig kamp
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Forlæng safarien med
badeferie
Und jer selv den ekstra forkælelse og afslapning det er, at
forlænge med nogle ekstra dage ved Kenya kysten,
Zanzibar, Seychellerne eller Mauritius. I bestemmer selv
varigheden af forlængelsen.

Prisen for at forlænge rejsen vil afhænge af
destinationen, niveauet af indkvarteringen og
varigheden. Prisen for 7 nætters forlængelse starter fra
kr. 4450,- hvis der vælges et 4 stjernet resort ved
Kenya-kysten. Ring til os og hør om mulighederne.

Her er et udvalg af vore mest populære
strandhoteller i Kenya og Tanzania:

Kenya-kysten:

Leopard Beach Resort, Diani Beach

The Sands at Chale Island

Tanzania/Zanzibar

Ocean Paradise Resort & Spa

Langi Langi Beach Bungalows

The Zuri Zanzibar Resort

/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort
/afrika/kenya/kenya-kysten/the-sands-at-chale-island
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
/afrika/tanzania/zanzibar/langi-langi-beach-bungalows
/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort


Priser og afgange
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Rejseperiode April - 25. juni  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
17.398,00 DKK

Rejseperiode 26. juni - september  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
21.998,00 DKK

Rejseperiode Oktober - 19. december  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
19.198,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
17.898,00 DKK

Rejseperiode April - 25. juni  - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7 nætters
badeferie

Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
4.698,00 DKK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
8.398,00 DKK

Rejseperiode 26. Juni - September  - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7 nætters
badeferie

Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
6.598,00 DKK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
12.998,00 DKK

Rejseperiode Oktober - 19. december  - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7
nætters badeferie

Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
5.398,00 DKK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
10.298,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts  - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7 nætters
badeferie

Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
6.398,00 DKK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
10.798,00 DKK
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Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 18.800

Badeferie ved Kenya-kysten eller på Zanzibar
Und jer selv den ekstra forkælelse og afslapning, det er at forlænge med nogle ekstra dage ved Kenya kysten,
Zanzibar eller Seychellerne. I bestemmer selv varigheden af forlængelsen.

Prisen for at forlænge rejsen vil afhænge af destinationen, niveauet af indkvarteringen og varigheden.

Her er et udvalg af vore mest populære strandhoteller i Kenya og Tanzania:

Kenya-kysten:

Leopard Beach Resort, Diani Beach

The Sands at Chale Island

Tanzania/Zanzibar

Ocean Paradise Resort & Spa

Langi Langi Beach Bungalows

The Zuri Zanzibar Resort

/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort
/afrika/kenya/kenya-kysten/the-sands-at-chale-island
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
/afrika/tanzania/zanzibar/langi-langi-beach-bungalows
/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort


Hvad er inkluderet i prisen?

da
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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 Danmark - Nairobi t/r inkl. skatter og afgifter

Transfer fra lufthavn til Eka hotel, hvor der er
forfriskning og briefing

6dage / 5 nætters tur i safarivogn med
chauffør/guide

Entré til nationalparkerne på safarien

2morgen og 4 eftermiddags "game drives"

2nætter på Amboseli Sopa Lodge med helpension

1nat på Lake Naivasha Sopa Lodge med helpension

2nætter på Mara Sopa Lodge med helpension

Efter safarituren er der transfer fra Eka Hotel til
lufthavn

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Øvrige udflugter

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/safari/kili-kenya-safari-7009?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/kili-kenya-safari-7009%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

