Kenya 4x4 Cheetah Safari

En pragtfuld, klassisk safari i Kenya, hvor nogle af Kenyas
absolut mest berømte parker og reservater hver med deres
særpræg, besøges. Oplevelsen af landet, folkloren, naturen og
dyrelivet er meget varieret, og der benyttes 4x4 hjuls
safarikøretøjer på hele turen. God standard på indkvarteringen.

10 dage
Fra-pris pr. person i kr.

22.698,-

Et sandt paradis for millioner af dyr og koncentrationen er ganske
uovertruffen - især tilstedeværelsen af 'The Big Five' (løve,
leopard, bøffel, næsehorn, elefant) er ekstraordinær høj her.
Efter safarien bør man unde sig selv en badeferie ved
Kenya-kysten eller på Zanzibar på et af de mange, dejlige
hoteller.

Fuglelivet ved safarisøen Lake Naivasha
Masai Maras vilde mængder af dyr

Turen ledes af professionelle og meget erfarne engelsktalende
chauffør-guider.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

De fantastiske Aberdare-bjerge med ophold på
Country Club
Samburu med de særegne dyr som netgiraffen

www.benns.dk

Forlæng med badeferie - fra kun kr. 4.100
Safari i 4-hjulstrukket køretøj

Dagsprogram
Dag 1: Danmark - Nairobi
I flyver fra Danmark i løbet af dagen med kurs mod
Nairobi. Efter et hurtigt flyskifte undervejs, fortsætter I
flyveturen mod Kenya med ankomst til Jomo Kenyatta
Lufthavnen i Nairobi næste morgen. Flyvningen er inkl.
måltider og drikkevarer. (Alternativt kan man også vælge
et dagsfly mod Nairobi, hvor man så skal have en ekstra
overnatning i Nairobi inden turen starter).

Dag 2: Nairobi - Aberdare
bjergene
Ankomst til Nairobi om morgenen. Her bliver I modtaget
af en repræsentant fra BENNS og transporteret til Hotel
Eka hvor I får en forfriskning og en briefing om jeres
kommende safari. Turen går herfra nordpå mod
Aberdare bjergene gennem nogle af Kenyas bedste
landbrugsområder, hvor småbrug veksler med storfarme.
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I er fremme ved The Ark til frokost. Turen fra Nairobi til
The Ark tager godt 3 timer.
The Ark er smukt beliggende midt i Abardare National
park med udsigt til vandhullet. The Ark er opkaldt efter
Noah's Ark og skulle være lignende. Udover den unikke
arkitektur og beliggenhed er der gode muligheder for at
opleve Kenyas dyreliv på tætteste hold når dyrene
kommer og drikker og bader ved vandhullet. Lodgen har
ikke mindre end 4 udsigtspunkter hvorfra I kan følge
dyrenes aktiviteter. Hvis I skulle ønske det, kommer
natvagten også forbi og banker på jeres dør hvis der
skulle komme specielle dyr forbi vandhullet mens I sover.
Eftermiddagen er til afslapning, og til at nyde de første
sanseindtryk af Afrika. Efter aftensmaden er der lagt op
til en begivenhedsrig og spændende aften og nat ved
vandhullet som oplyses af projektører, så man kan følge
med i dyrenes aktiviteter på første parket fra hotellets
udsigtsbalkoner. Herfra kan man være heldig at opleve
elefanter, bøfler, næsehorn, bavianer, vortesvin og den
sky leopard.
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Safari i Kenya | Den særlige netgiraf i Samburu

Overnatning inkl. alle måltider: The Ark

Dag 3: Aberdare Samburu
Efter morgenmaden er der afgang mod det nordlige
Kenya til Samburu. I krydser ækvator og efter ca. 4 timer
er I fremme ved jeres skønne lodge. I er fremme til
frokost.
Beliggende direkte ved områdets livsnerve, "The Ewaso
Nyiro River" (den brune flod), der især i de tørre
måneder tiltrækker mængder af vildt, er lodgens
beliggenhed optimal. Her er masser af dyr. Leoparden er
normalt en sjælden gæst på safari, men netop i dette
område ses den hyppigt i træerne ved floden, hvor
gazeller og antiloper kommer for at drikke.
Efter frokost og en lille siesta, er det tid til turens første
safari kørsel i dette fantastiske vildtreservat. Området er
lavlandsområde, som generelt er varmt og meget tørt.
Overnatning inkl. alle måltider: Ashnil Samburu Camp

Dag 4: Samburu
På dagens to safarikørsler er der mulighed for at se,
dyrearter som sjældent opleves andre steder end netop
her i det nordlige Kenya. Samburu reservatet er en del af
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et større sammenhængende reservatområde på 845
km2, som består af Samburu, Buffalo Springs og Shaba
reservaterne. Reservaterne danner tilsammen et meget
stort sammenhængende buskområde, med smukke og
varierede naturscenerier, hvor fornemmelsen af "Old
Africa" står tydeligere end mange andre steder.
Man kan bl.a. være heldig at opleve den graciøse
langhalsede Gerenuk (giraf-gazellen), der kan leve hele
livet uden at drikke og ofte spiser stående på bagbenene,
den smalstribede Grevy zebra, net-giraffen,
somali-strudsen og oryx-antilopen.
Om eftermiddagen kører I igen ud for at opsøge dyrelivet
og lade jer betage af den i særklasse smukke natur.
Tilbage på campen er det tid til et tiltrængt bad, før en
kølig drink ved lejrbålet, indbyder til at lytte til aftenen
og nattens mange stemmer. I indtager en veltilberedt
middag, før kaffen og stjernehimlen sætter punktum for
en oplevelsesrig safaridag.
Overnatning inkl. alle måltider: Ashnil Samburu Camp

Dag 5: Samburu Aberdare
Efter morgenmaden kører I sydpå mod Aberdare. I er
fremme til en dejlige frokost på lodgen.
Om eftermiddagen har I game drive i Solio Conservancy,
der er internationalt anerkendt som en af de mest
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succesfulde avlsreservater for næsehorn i hele Afrika.
Med ca. 250 næsehorn i reservatet skulle der være rigtig
gode muligheder for at opleve både det hvide og det
sorte næsehorn. I reservatet findes der også bøfler,
zebraer, eland, oryxer, Thompson's gazeller, impalaer,
vandbukke og vortesvin.

eftermiddagssejltur på Lake Naivasha, for at udforske
søens rige dyreliv som bl.a. flodheste, pelikaner, isfugle
og fiskeørne. Kontakt din rejsekonsulent for nærmere
info og pris for denne sejltur.
Overnatning inkl. alle måltider: Lake Naivasha Sopa
Lodge

Efter et dejligt game drive kører I tilbage til lodgen hvor
middagen venter.
Overnatning inkl. alle måltider: Aberdare Country Club

Dag 6: Aberdare - Lake
Naivasha
Fra Abardare kører I ca. 4 timer vestpå mod
gravsænkningen Rift Valley og den store sø Lake
Naivasha. Dagens mål er Lake Naivasha Sopa Lodge, som
er "Sopa-kædens" bedste lodge i Kenya. Lodgen er
beliggende lige ved søen, og man kan nyde den smukke
have, som altid har et fint dyreliv på plænen. Giraffer,
zebraer, vandbukke og vortesvin ses nærmest altid gå og
græsse på den store plæne ved lodgen, men om natten er
det især flodheste, der kommer tæt på - og dem er det
bedst at holde sig på ærbødig afstand af!
I er fremme til frokost og resten af eftermiddagen er til
ren afslapning ved poolen eller fotografering af de vilde
dyr som dagligt besøger lodgen.
Der er også mulighed for at tilkøbe en afslappende
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Dag 7: Lake Naivaisha Masai Mara
Efter natten i Naivasha og morgenmaden, er der udsigt til
en længere køretur (godt 5 timer) til Masai Mara. I
krydser Rift Valley gravsænkningen, hvor flot anlagte
marker snart afløses af Masaierne og deres kvæghold i
søgen efter grønt græs og vand til deres køer og geder. I
er fremme ved jeres dejlige camp i tide til en god frokost
og et lille hvil, før den første safari kørsel på savannen.
Masai Mara er ikke kun velsignet med sit godt 1.500 km2
betagende, åbne savannelandskab - mangfoldigheden i
dets dyreliv hører også til det største i Afrika, og dét skal
opleves på safarikørslen denne eftermiddag.
Tilbage på lodgen er der tid til et bad, mens mørket
hurtigt sænker sig. I kan nu nyde aftensmaden på den
dejlige camp, mens Mara's mange nattelyde indfinder sig.
Hyænernes kalden, løvernes brølen - måske er de på jagt
- fantasien får frit spil. I sover sikkert godt efter en lang
dag med masser af indtryk.
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Giraffer på savannen i Aberdare

Overnatning inkl. alle måltider: Ashnil Mara Camp

Dag 8: Masai Mara
Dagen er viet til safari i et af Afrikas absolut bedste
vildtområder! I kører på en tidlig morgen safari og også
eftermiddagen byder igen på et herligt game drive. Er
man til mere højtflyvende oplevelser, kan det anbefales
at tilkøbe en ballonsafari ud over Masai Mara med
efterfølgende brunch på savannen (Kan med fordel
bestilles hjemmefra, spørg os gerne om prisen og
mulighederne).
Masai Mara, eller "det plettende land" som masaierne
kalder området grundet de mange akacier og
ørkendadeltræer der står spredt rundt i landskabet, er
indbegrebet af den klassiske safari. Mara grænser i syd
op til den store Serengeti-slette, der sammen med
Mara-området danner rammen om den årlige
vildtvandring, hvor kæmpemæssige flokke af dyr vandrer
fra Serengeti til Masai Mara og retur i en årligt
tilbagevendende cyklus.
Serengeti og Mara udgør et helt enestående økosystem,
der er et paradis for millioner af dyr. Koncentrationen er
ganske uovertruffen, og især tilstedeværelsen af 'The Big
Five' (løve, leopard, bøffel, næsehorn, elefant) er
ekstraordinær høj her. De store katte - løver, leoparder
og geparder - ses i store mængder, og ved Mara-floden
lurer krokodillerne. Især under vildtvandringen er
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Mara-floden rammen om dramatiske scener med de
krydsende gnuer, der prøver at undgå de glubske
krokodiller. Her udover kan Mara prale af godt 450
forskellige fuglearter, heraf 53 arter af rovfugle, der
stortrives i området.
Overnatning inkl. alle måltider: Ashnil Mara Camp

Dag 9 - 10: Mara - Nairobi Ankomst Danmark
Safari turen slutter og efter morgenmaden køres der
retur til Nairobi, en tur på ca. 6 timer (man kan vælge at
flyve direkte, spørg os gerne om prisen og mulighederne).
Det er også oplagt at fortsætte ferien med en dejlig
badeferie ved Det Indiske Ocean, enten ved
Kenya-kysten eller på Zanzibar, hør os om de rigtig gode
muligheder herfor!
Ved ankomst til Nairobi går turen forbi Hotel Eka hvor I
får en forfriskning inden I bliver kørt tilbage til Jomo
Kenyatta Lufthavnen i Nairobi sidst på eftermiddagen, i
tide til at nå jeres fly hjem mod Danmark.
Ankomst til Danmark den efterfølgende dag med
kufferten fuld af fantastiske safarioplevelser velkommen hjem!
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Impalaer der kæmper mod hinanden

Forlæng safarien med
badeferie
Und jer selv den ekstra forkælelse og afslapning det er, at
forlænge med nogle ekstra dage ved Kenyakysten,
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
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Priser og afgange
Rejseperiode Januar - marts - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
24.598,00 DKK

Rejseperiode April - 22. juni - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
22.698,00 DKK

Rejseperiode 1. okt. - 14. dec. - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
25.298,00 DKK

Kontakt os

Rejseperiode 23. Juni - september - Fra-priser i kr. pr. person
I delt dobbeltværelse
30.998,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7 nætters
badeferie
Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
6.598,00 DKK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
10.748,00 DKK

Rejseperiode April - 22. juni - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7 nætters
badeferie
Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
4.898,00 DKK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
8.398,00 DKK

Rejseperiode 23. Juni - september - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7 nætters
badeferie
Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
6.698,00 DKK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
12.898,00 DKK

Rejseperiode Oktober - 14. december - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7
nætters badeferie
Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
5.498,00 DKK
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Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
10.298,00 DKK
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Afrejse: Hver søndag hele året
Guide: Engelsktalende chauffør-guide
Rejse: Individuel, i mindre engelsktalende gruppe
Anbefalede tilkøb: Ballonsafari i Masai Mara, flyvning Masai Mara-Nairobi eller direkte til Kenya kysten eller
Zanzibar.
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
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Nairobi t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alle måltider

Øvrige udflugter

Parkafgifter

Forplejning medmindre andet er oplyst

Safari som angivet i program

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Indkvartering som beskrevet

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Engelsktalende guide

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Bidrag til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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