Kenyas klassiske højdepunkter
og badeferie

I kommer her på en safari til tre af Kenyas klassiske
safariområder: safarisøerne Lake Nakuru og Lake Naivasha,
samt safariens mekka, Masai Mara. Undervejs har I mulighed for
at opleve meget af Afrikas rige dyreliv inkl. "The Big Five", som
tæller bøflen, elefanten, leoparden, løven og næsehornet. I
kommer rundt I jeres egen private safarivogn med
chauffør/guide. Der er rigtig god og centralt beliggende
indkvartering på safarien.

14 dage
Fra-pris pr. person i kr.

22.248,-

Efter nogle dage med klassisk safari i det sydvestlige Kenya kan
I vælge at slutte rejsen med en badeferie ved enten Kenyakysten
eller på Zanzibar i Tanzania. Badeferien kan være på enten
Leopard Beach Resort på Diani Beach ved Kenyakysten eller
Ocean Paradise Resort på Zanzibar. Jeres tur slutter med nogle
dejlige, afslappende dage med badeferie, hvor I har tid til at
fordøje de mange indtryk fra safarien.

Blive overrasket af Lake Nakuru og Lake Naivashas
rige fugleliv
Opleve Masai Maras store dyreflokke inkl. The Big
Five
Kører i privat safarivogn med egen chauffør/guide
Mulighed for at komme på ballonsafari over Masai
Mara
Undervejs på safarien bor I på nogle gode lodges
Rejsen slutter med en lækker badeferie ved
Kenyakysten eller på Zanzibar
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Dagsprogram
Dag 1: Danmark - Nairobi
I flyver fra Danmark ifølge jeres flyrejseplan. Det er
muligt at flyve fra Aalborg, Billund, København eller
Hamburg. I har et fly-skift på turen og ankommer til den
internationale lufthavn i Nairobi næste morgen.

Dag 2: Nairobi - Lake
Naivasha (ca. 2½ timer)
Ankomst til Nairobi om morgenen, hvor I efter
indrejseformaliteterne er klaret, mødes af en lokale
repræsentant fra BENNS. Fra lufthavnen går det nu
direkte mod Lake Naivasha Sopa Lodge, som I ankommer
til i god tid før frokost med mulighed for et lille hvil, før
det er tid til en stemningsfuld sejltur på søen. Man glider
næsten lydløst forbi de store kolonnier af flodheste, er
tilskuer til et fantastisk fugleliv, og nyder i det hele taget
den utrolige ro og fred, som der er på søen, og som disse
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sejlture er kendt for.
Om aftenen er der middag på lodgen og I går til ro efter
en oplevelsesmættet dag på Lake Naivasha Sopa Lodge,
der anses for at være Sopa kædens bedste Lodge i Kenya.
Efter middagen er der tid til at nyde den smukke have,
hvor de vilde dyr ofte kan iagttages på ganske nært hold
på den store græsplæne.
Især giraffer, zebraer, vandbukke og vortesvin ses ofte
om dagen, men om natten er det især flodhestene, der
kommer tæt på. Dem skal I holde jer langt væk fra!
Overnatning: Lake Naivasha Sopa Lodge

Dag 3: Dagsudflugt Lake
Nakuru (2 timer hver vej)
Den dejlige morgenmad indtages tidligt, før I gør jer klar
til at køre mod nabosøen Lake Nakuru, der er den mest
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Safari i Kenya | Ashnil Mara Camp

berømte af alle søer i Kenyas Rift Valley. Her er intet
mindre end et ubeskriveligt fugleliv, og det er let at
forstå, hvorfor Lake Nakuru ofte kaldes 'A birdwatchers
paradise'. De høje "Yellow Fever" akacieskove, nær søen,
huser bøfler, vandbukke og forskellige antiloper og godt
gemt i trækronerne, eller i den tætte underskov, lurer
leoparderne.
Det er sky dyr, men I kan være heldige at spotte dem i de
sene eftermiddagstimer. Lake Nakuru er givet et af de
allerbedste steder at kunne opleve såvel det store
"hvide" næsehorn, det sjældne og udrydningstruede
"sorte" næsehorn, samt den smukke, majestætiske
Rothschild giraf.
I kommer til at nyde jeres frokost på Lake Nakuru Lodge
og ud på eftermiddagen kører I tilbage til Lake Naivasha
Sopa Lodge, hvor der er tid til en sundowner, inden
aftenens middag bliver serveret.
Middag & overnatning: Lake Naivasha Sopa Lodge

Dag 4: Lake Naivasha Masai Mara (ca. 6 timer)
Efter en tidlig morgenmad går turen nu mod Kenyas mest
berømte safaripark, Masai Mara. I krydser Rift Valley
gravsænkningen, hvor smukt anlagte marker snart
afløses af Masaierne og deres kvæghold, der er på udkig
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efter grønt græs og vand til deres køer og geder. I
stopper sikkert kort ved byen Narok, som er denne del af
Masailandets hovedby, inden I kører det sidste stræk
mod jeres camp, som ligger fornemt placeret i et af de
mest dyrerige områder af Masai Mara.
I har hele 2 nætter med masser af safarikørsel i dette
utrolige natur- og dyrereservat. I ankommer til Ashnil
Mara Camp i rette tid til frokost og måske et lille
afslappende hvil, før det er tid til det, som mange givet
har ventet spændt på, det første Game Drive på Mara
savannen. Et bombardement af alle sanser og åndeløst
spændende safarikørsel, hvor man er super koncentreret
i sin iver for at spotte vildtet, og især rovdyrene! Fortvivl
ikke, hvis I synes, at I ikke rigtig får øje på et rovdyr i
begyndelsen, det er svært, men jeres chauffør/guide er
veltrænet i at spotte disse.
Tilbage på Campen venter et velfortjent bad, mørket
indfinder sig snart, og Mara's mange nattelyde trænger
sig på. Hyæners kalden, løvers brølen - måske i
forbindelse med en jagt - jo - fantasien får frit løb. I sover
helt sikkert godt efter en lang dag med masser af indtryk.
Overnatning: Ashnil Mara Camp

Dag 5: Masai Mara
Masai Mara er selveste indbegrebet af den klassiske
safari. Området er Kenyas mest kendte og besøgte
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Safari i Kenya | Masai Maras vilde dyr

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.
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.
En anden ekstraordinær oplevelse, som man bør unde sig
selv på disse kanter, er en ballonsafari over savannen. En
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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. Se mere under
priserne.
I har hele 3 game drives, hvor frokosten nydes på campen
eller et heldags game drive, hvor frokosten medbringes
og nydes på savannen.
Overnatning: Ashnil Mara Camp

Dag 6: Masai Mara Nairobi (ca. 6 timer eller
med fly ca. 1 time) Kenyakysten/Zanzibar
Efter to fantastiske safaridage med oplevelser i safariens
mekka, Masai Mara, er det nu tid til at sige farvel til dette
område. Om morgenen kører I fra campen mod Nairobi. I
gør stop undervejs for at få lidt at drikke, strække
benene og evt. købe lidt souvenirs, før der er ankomst i
Nairobi. Her serveres en let frokost i vores Safari Lounge,
med mulighed for at blive frisket lidt op, evt. et bad, inden
turen går til Nairobi lufthavn, hvorfra I flyver videre til
Kenya Kysten eller Zanzibar til en dejlig badeferie.
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Safari i Kenya | Flodheste i Lake Naivasha

Efter ankomst til Kenyakysten/Zanzibar, bliver I mødt af
vores repræsentant og kørt til jeres valgte dejlige hotel.

som er mere eksotisk end Nairobi på grund sin historie,
der har været under heftig indflydelse fra Indien,
Arabien, Europa og det øvrige Afrika.

Middag & overnatning: Det valgte hotel ved
Kenyakysten eller på Zanzibar
Badeferie på Zanzibar

Dag 7 - 12: Badeferie ved
Kenyakysten eller på
Zanzibar
Badeferie ved Kenyakysten
Kenyakysten er lang og verdenskendt for sine lange,
hvide sandstrande. De smukkeste finder I dog nok syd for
Mombasa, ved Diani Beach området. Dette herlige
kystområde frister med kilometerlange kridhvide
sandstrande med hoteller i alle prisklasser og størrelser,
men de bedste af dem kan måle sig med de bedste
hoteller og resorts i verden, og med valget af Leopard
Beach Resort som indkvarteringssted er I sikret et hotel i
den bedste ende af skalaen. Leopard Beach er et af
BENNS' foretrukne hoteller her på Diani Beach.
På Kenyakysten er vandbaserede aktiviteter klart i
højsædet udover det bare at dase ved stranden og nyde
den fine service på hotellet. Ønsker man lidt kultur på
dagsprogrammet, bør man overveje et besøg i Mombasa.
En by der gemmer på mange spændende oplevelser og
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Velkommen til Zanzibar. Alene navnet "Zanzibar"
fremkalder associationer om noget eksotisk, og det er
ikke uden grund. Ikke blot er her hvide sandstrande,
kokospalmer og flotte koralrev, men stedet emmer også
af historie, hvor sultanpaladser, persiske bade, gamle
forter, byer med snævre arabiske gyder og traditionelle
"dhows" i de gamle havne gør 1001 nats eventyr levende.
Zanzibar kaldes også Spice Island - krydderiøen, da man
her dyrker og handler med et væld af eksotiske
krydderier og eksotiske frugter. Mange af disse kender vi
fra vores egen hverdag, bl.a. kanel, kaffe, peber, kokos,
sukkerrør, tamarind, vanilje, kardemomme, nelliker og
muskat.
Omkring halvdelen af Zanzibars 700.000 indbyggere bor
i Zanzibar by, hvis gamle bydel hedder Stone Town. Her
er snævre gyder, sanselige basarer og huse med døre og
altaner, hvis overdådige træskærerier vidner om øens
storhedstid. Stone Town er Zanzibars hjerte og er en
skønsom blanding af kulørt kaos, afrikansk
foretagsomhed og noget udefinerligt eksotisk.
En badeferie ved Det Indiske Ocean appellerer i høj grad
til at dase og slappe af ved de pragtfulde strande. Har
man lyst til at være aktiv, arrangerer hotellerne masser
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Næsehorn ved Lake Nakuru

af aktiviteter, landbaserede som vandbaserede. I sagens
natur er der overvægt af vandbaserede aktiviteter, som
spænder vidt. De smukke koralrev og de mange
farvestrålende fisk i havet tiltrækker mange, og snorkling
og scuba-diving er de foretrukne aktiviteter. Men en
sejltur med en af de lokale både, Dhow, er nu heller ikke
en dårlig idé, om det bare er som station for lidt
snorkling, for at spotte delfiner eller havskildpadder eller
måske et romantisk sunset cruise.
Overnatning: Det valgte hotel

Dag 13: Afrejse fra
Kenyakysten eller
Zanzibar mod Danmark
I køres til lufthavnen og flyver fra Kenyakysten/Zanzibar
ifølge jeres flyrejseplan. I har flyskift undervejs inden I
næste dag ankommer til Danmark.

Dag 14: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark igen i løbet af dagen - velkommen
hjem.
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Priser og afgange
Afrejsedato Januar - marts - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Leopard Beach Resort,
Kenyakysten
2 voksne
26.048,00 DKK

4 voksne
22.898,00 DKK

6 voksne
21.848,00 DKK

Afrejse April - 22. juni - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Leopard Beach Resort,
Kenyakysten
2 voksne
22.248,00 DKK

4 voksne
19.098,00 DKK

6 voksne
18.098,00 DKK

Afrejse 23. juni - september - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Leopard Beach Resort,
Kenyakysten
2 voksne
31.298,00 DKK

4 voksne
28.148,00 DKK

6 voksne
27.098,00 DKK

Afrejse Oktober - 14. december - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Leopard Beach
Resort, Kenyakysten
2 voksne
24.998,00 DKK

4 voksne
21.848,00 DKK

6 voksne
20.798,00 DKK

Afrejse Jul & nytår - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Leopard Beach Resort,
Kenyakysten
2 voksne
Kontakt os

4 voksne
Kontakt os

6 voksne
Kontakt os

Afrejsedato Januar - marts - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Ocean Paradise Resort,
Zanzibar
2 voksne
30.748,00 DKK

4 voksne
27.848,00 DKK

6 voksne
26.898,00 DKK

Afrejse April - 22. juni - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Ocean Paradise Resort,
Zanzibar
2 voksne
26.248,00 DKK
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6 voksne
22.448,00 DKK

Afrejse 23. juni - september - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Ocean Paradise Resort,
Zanzibar
2 voksne
37.148,00 DKK

4 voksne
34.248,00 DKK

6 voksne
33.298,00 DKK

Afrejse Oktober - 14. december - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Ocean Paradise
Resort, Zanzibar
2 voksne
30.298,00 DKK

4 voksne
27.398,00 DKK

6 voksne
26.398,00 DKK

Afrejse Jul & nytår - Fra-priser i kr. pr. person med badeferie på Ocean Paradise Resort, Zanzibar
2 voksne
Kontakt os

4 voksne
Kontakt os

6 voksne
Kontakt os

Den ekstra oplevelse: Ballonsafari over Masai Mara
At se solen stå op over savannen ved Masai Mara og se dyrene være aktive i de tidlige morgentimer er en oplevelse
for livet og noget alle bør unde sig selv. At ballonsafarien slutter med en skøn morgenmad på savannen er prikken
over i'et.
KUN kr. 2.975,- pr. person

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Nairobi - Kenyakysten / Zanzibar Danmark inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring
Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet

Lufthavnstransfers

Forplejning medmindre andet er oplyst

5dage / 4 nætters safari
Safarikørsel med engelsktalende chaufførguide

Drikkepenge til chaufføren (beregn ca. kr. 250 pr.
person)

Entré til nationalparkerne på safarien

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Privat safari med eget 4x4 safarikøretøj

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

2nætter på Lake Naivasha Sopa Lodge
2nætter på Ashnil Mara Camp
Helpension på safarien
7nætter på Leopard Beach Resort ved Kenya kysten
eller Ocean Paradise Resort på Zanzibar
Halvpension på badeferien
Bidrag til Rejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

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

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Ring 65 65 65 65

www.benns.dk

