Masai Safari i Kenya

På denne safarirejse skal I bo på camps, som er bygget i
overensstemmelse med naturen og de lokale masaier i Kenya.
Det er også sådan stedet drives i dag.
De camps, I skal bo i, drives af Basecamp Explorer Kenya, som
blev grundlagt af norske Svein Wilhelmsen i 1998. Svein
oplevede et livsforandrende møde med den gamle
Masai-høvding Ole Taek, og på grund af dette startede han
Basecamp Explorer Kenya. Målet er at skabe positive fodaftryk,
de steder de opererer, med positiv indvirkning på de lokale
mennesker, de arbejder sammen med.

8 dage
Fra-pris pr. person i kr.

26.698,-

I bor først to nætter Basecamp Mara og derefter tre nætter på
Basecamp Eagle View. Begge er eksklusive overnatningssteder
midt iblandt de vilde dyr.
Forlæng safarien med en lækker badeferie ved Kenya-kysten, på
Zanzibar, eller måske Seychellerne. Valget er jeres.
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I flyver via Nairobi til Masai Mara
Bo på to øko-camps blandt Afrikas vilde dyr
Alle måltider i de to øko-camps er inkluderet
Masser af safari-oplevelser er inkluderet
I kan vælge at forlænge med badeferie ved
Kenyakysten.

Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark til Nairobi,
Kenya
Afgang fra Danmark mod Kenya, med et flyskifte
undervejs

Dag 2: Nairobi - Masai
Mara
Ved ankomst til Nairobi vil Basecamps egen chauffør
hente jer i Jomo Kenyatta International Airport, og køre
jer videre til Wilson Airport, så I kan nå jeres
morgenflyvning til Masai Mara med afrejse kl 10:00.
Allerede under indflyvningen til savannen vil I kunne se
dyr, så jeres safarioplevelse starter faktisk før I kommer i
gang. I bliver kørt til Basecamp Masai Mara med
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gamedrive, hvor der er mulighed for at se dyr undervejs.
Check ind i jeres telt og nyd den lækre treretters frokost,
der venter jer.
Om eftermiddagen tager I ud på den første rigtige
safaritur i en åben bil. Masai Mara-reservatet er et unikt,
åbent slettelandskab og her finder du alle "The big five";
elefanten, næsehornet, bøflen, løven og leoparden og så
selvfølgelig en masse andre dyr. Jeres guide vil
introducere jer til det rige dyreliv og deler sin viden og
historier før I returnerer til campen lige før solnedgang.
Før aftensmaden inviteres I til lejrbålet for at tale med
masaierne - og en aperitif til dem som ønsker det.
Middagen bliver serveret i den åbne spisesal fra kl.
19:30. Herefter er det muligt at tage en drink under den
mægtige, afrikanske nattehimmel, før man trækker sig
tilbage i teltet for første nat på savannen.
Overnatning: Basecamp Masai Mara
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På safari i Masai Mara

Dag 3: Masai Mara
Vågn op til alle dyrelydene på savannen og nyd
morgenteen eller -kaffen i teltet mens solen er på vej op.
Tag med guiden på endnu en safaritur og oplev, hvordan
alt liv på savannen vågner i de tidlige morgentimer. I er
tilbage i campen til morgenmad, og har derefter
formiddagen til fri disposition. Nyd udsigten fra jeres
terrasse, læs en bog eller følg med i dyrenes bevægelse
fra udsigtstårnet. Frokosten serveres i restauranten eller
under et skyggefyldt træ i haven.
Und jer selv en middagslur eller tag med på en kort
guidet tur for at lære mere om øko-princippene som
campen drives efter, før det igen er tid til en ny jeepsafari
om eftermiddagen.

traditionelle smykker. I checker ud og spiser frokost før
turen går videre ind i Mara Naboisho Conservancy hen
på eftermiddagen.
Sammen med guiden tager I først med på en jeepsafari et
stykke før I tager den sidste del til fods. Her ankommer I
til den enkle, men komfortable wilderness camp i god tid
før solnedgang.
Safarierne til fods er meget populære og byder på en
unik mulighed for at komme helt tæt på både natur og
dyr. I får selvfølgelig grundig vejledning om sikkerhed og
regler inden turen. Middagen indtages under
stjernehimlen (hvis vejret tillader det) før vi trækker os
tilbage for en nat i det flotte telt.
Overnatning: Eagle View

I er tilbage før solnedgang, som I kan observere med en
drink i hånden, mens I lader dagens indtryk synke ind.
Overnatning: Basecamp Masai Mara

Dag 4: Masai Mara - Mara
Naboisho Conservancy
I starter dagen med en morgen-jeepsafari og er tilbage i
campen til morgenmad. Der bliver mulighed for at
besøge et af deres lokale projekter, hvor de beskæftiger
omkring 120 lokale kvinder gennem udvikling og salg af
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Dag 5: Mara Naboisho
Conservancy
Efter morgenkaffen i teltet gør I jer klar til at checke ud
og I begiver jer over savannen mod Eagle View til fods.
En tur som tager ca. halvanden time. Ved ankomst til
Eagle View indkvarteres I i telt, før I får serveret
morgenmad. Nyd stilheden og dyrelivet fra din egen
terrasse eller i loungen - med en fantastisk udsigt ned til
vandhullet.
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Basecamp Explorer, Masai Mara. Foto: Kjartan Haugen

Om eftermiddagen bliver der mulighed for at besøge
Koiyaki Guiding School, som er et af deres lokale
projekter, hvor de årligt uddanner dygtige guider. Senere
bliver det tid til eftermiddagssafari for dem, som ønsker
det. Aftensmaden indtages i den åbne spisesal og
serveres fra kl. 19:30.
Overnatning: Eagle View

Dag 7: Mara Naboisho
Conservancy - Nairobi
Efter morgenmaden gør I jer klar til at checke ud, og siger
farvel til masaiguiderne for denne gang.
I køres til Naboisho-landingsbanen og på vejen er der god
tid til at se på dyr og naturen. Afrejse med morgenflyet til
Nairobi kl. 11:00.

Dag 6: Mara Naboisho
Conservancy
Vågn tidligt til den fantastiske udsigt ud over savannen,
og start dagen med en jeepsafari. I er tilbage i campen til
morgenmad. Om formiddagen kan I nyde dyrelivet ved
vandhullet eller slappe af i loungen med en god bog.
Om eftermiddagen kan I, sammen med guiden,
bestemme om I vil ud på en sidste safari til fods i det
flotte Naboisho-område, eller om I ønsker en jeepsafari.
Aftensmaden spises igen i den åbne spisesal fra kl. 19:30.
Aftenen afsluttes omkring lejrbålet, hvor I kan snakke om
alle de nye indtryk.
Overnatning: Eagle View

Om eftermiddagen vil I enten flyve hjem mod Danmark,
eller I kan forlænge jeres ferie med en badeferie ved
Mombasakysten eller Zanzibar.

Dag 8: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark, eller nyder jeres badeferie.

Forlæng safarien med
badeferie
Badeferie ved Kenya-kysten eller på Zanzibar
Und jer selv den ekstra forkælelse og afslapning, det er at
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Elefantunge der lærer at gå

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 5 nætters forlængelse starter fra
Kr. 5.150,- 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 Jul og nytår - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
Kontakt os

Rejseperiode Januar - marts - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
28.398,00 DKK

Rejseperiode April - juni - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
26.698,00 DKK

Rejseperiode Juli - september - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
34.198,00 DKK

Rejseperiode Oktober - 15. december - Fra-priser i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
28.398,00 DKK

Rejseperiode Januar - marts - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 5 nætters
badeferie på Kenya-kysten
Leopard Beach Resort inkl.
halvpension
7.048,00 DKK

Rejseperiode April - juni - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 5 nætters
badeferie på Kenya-kysten
Leopard Beach Resort inkl.
halvpension
4.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - september - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 5 nætters
badeferie på Kenya-kysten
Leopard Beach Resort inkl.
halvpension
7.198,00 DKK
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Rejseperiode Oktober - 20. december - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 5
nætters badeferie på Kenya-kysten
Leopard Beach Resort inkl.
halvpension
5.498,00 DKK

Badeferie ved Kenya-kysten
Und jer selv den ekstra forkælelse og afslapning, det er at forlænge med nogle ekstra dage ved Kenya kysten. I flyver
direkte fra Masai Mara til Diani Beach, og I bestemmer selv varigheden af forlængelsen.
Prisen for at forlænge rejsen vil afhænge af niveauet af indkvarteringen og varigheden.
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Nairobi tur/retur inkl. skatter og
afgifter

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

Fly Nairobi - Masai Mara tur/retur inkl. skatter og
afgifter

Forplejning medmindre andet er oplyst

Transfers til og fra lufthavne i Kenya
2nætter i Masai Mara på Basecamp Masai Mara inkl.
helpension
3nætter i Mara Naboisho Conservancy på Eagle
View inkl. helpension

Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Frokost på afrejsedagen
Guide/chauffør
Gamedrives i 4x4 Safari Land Cruiser
Safari til fods i Mara Naboisho Conservancy
Besøg Basecamp Explorers projekter omkring
bæredygtig turisme
Nationalparkgebyr
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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