Blixens Big Five Safari i Kenya

En indholdsrig Kenya-safari med private safari-køretøjer, fly,
safari og helpension inkluderet. Mød "the Big Five" i Kenyas
absolut bedste safari-områder: Amboseli, med udsigt direkte til
det mægtige Kilimanjaro-bjerg, safarisøerne Naivasha og Nakuru
og ikke mindst Masai Maras vidtstrakte, dyrerige savanne.

10 dage
Fra-pris pr. person i kr.

26.998,-

Storslåede safarioplevelser pakket ind i meget behagelige
rammer med indkvartering af høj kvalitet og med den bedste
beliggenhed. Transport i egne, private safarikøretøjer giver
fleksibilitet og masser af tid til at stoppe for at opleve dyrene på
tætteste hold. En helstøbt safarirejse - fra Kilimanjaro til Masai
Mara - til en uhørt lav pris!
Safarien skal naturligvis kombineres med et badeferie ved Det
Indiske Oceans lune vande, enten ved Kenya-kysten eller på
Zanzibar.
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Se Amboselis mange elefanter og få et kig til
Kilimanjaro
Oplev fuglelivet ved rift valley søerne Nakuru og
Naivasha
Kom tæt på Masai Maras store mængder af dyr
I får indkvartering på klassiske lodges som Ol Tukai
og Keekorok
I kan forlænge med badeferie ved Det indiske Ocean

Dagsprogram
Dag 1: Danmark - Nairobi

Dag 3: Amboseli

I flyver fra Danmark med kurs mod Nairobi og efter et
kort flyskifte undervejs, flyver I videre mod Kenya.

Amboseli var for en række år siden præget af overdreven
turisme, men en stærk indsats fra ledelsen af
nationalparken og ejerne af lodges i området, har
bevirket, at dyrelivet igen har fået rigtig gode forhold.
Store flokke af elefanter, bøfler og Zebraer ses mange
steder, men også rovdyr er nu en fast del af parkens
dyreliv.

Dag 2: Nairobi - Amboseli
I lander i Nairobi tidligt om morgenen. Efter
indrejseformaliteterne er overstået, bliver I modtaget af
BENNS repræsentant. Herefter går turen sydover til
Amboseli National Park i jeres egne, private køretøjer
med chauffør/guide (ca. 4,5 timers kørsel). Indlogering på
lodgen og frokost - i klart vejr er her en fantastisk udsigt
direkte til Afrikas legendariske bjerg, Kilimanjaro. Ud på
eftermiddagen har I turens første safari kørsel.
Overnatning: Ol Tukai Lodge m. helpension
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Foruden de vilde dyr er det Afrikas højeste bjerg,
Kilimanjaro, der sætter sit præg på parken. Majestætisk,
med sin forhåbentlig evige sne på toppen, er bjerget en
nærmest uvirkelig oplevelse på den varme flade savanne.
Denne hele dag giver fin mulighed for at komme godt
rundt i parken og dermed optimale betingelser for
rejsens store vildtoplevelser. I har 3 game drives i løbet
af dagen.
Overnatning: Ol Tukai Lodge m. helpension
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Lake Naivashas flodheste

Dag 4: Amboseli - Lake
Naivasha
Tidlig afgang fra lodgen og turen fortsætter nordpå til
Lake Naivasha (ca. 5 ½ times kørsel). I er fremme i tide til
frokost og et lille hvil, før der om eftermiddagen er en
stemningsfuld sejltur på søen. Her glider man ofte forbi
kolonier af flodheste og et imponerende fugleliv, og
nyder en ro og fred som disse sejlture er kendt for. Om
aftenen er der middag og overnatning på Lake Naivasha
Sopa Lodge.
Overnatning: Lake Naivasha Sopa Lodge m. helpension

Dag 5: Lake Naivasha Lake Nakuru - Lake
Naivasha
Dagens heldagsudflugt går op til Lake Nakuru (ca. 1 ½
times kørsel). I er nu ved den mest berømte af alle søer i
Great Rift Valley, Lake Nakuru. Det er let at forstå,
hvorfor søen kaldes 'A birdwatchers paradise'. De store
"Yellow Fever" akacieskove, tæt ved søen, er hjemsted
for bøfler, vandbukke og forskellige antiloper. I
trækronerne, eller i den tætte underskov, gemmer
leoparderne sig ofte, og I kan være heldige at se dem i de
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sene eftermiddags-timer.
Nakuru er formentlig et af de bedste steder at opleve
såvel det store "hvide" næsehorn, det sjældne og
udrydningstruede "sorte" næsehorn, samt den
majestætiske Rothschild giraf. Efter en spændende
safaridag, kører I retur til Lake Naivasha, hvor et hvil og
middagen venter.
Overnatning: Lake Naivasha Sopa Lodge m. helpension

Dag 6: Lake Naivasha Masai Mara
Efter 2 dejlige nætter ved Lake Naivasha sættes kursen
nu mod Kenyas mest berømte safaripark, Masai Mara
(ca. 6 timers kørsel). I krydser Great Rift Valley
gravsænkningen, hvor flot anlagte marker snart afløses
af Masaierne og deres kvæghold i søgen efter grønt græs
og vand for deres køer og geder. Omkring byen Narok,
denne del af Masai landets hovedby, gør I evt. holdt før
det sidste stræk mod jeres lodge, som ligger i et af de
mest dyrerige områder af Masai Mara.
I er fremme til en sen frokost og efter et lille hvil har I den
første safari kørsel på savannen. Tilbage på lodgen er der
tid til et bad, og hurtigt sænker mørket sig, og Mara's
mange nattelyde indfinder sig. Hyæners kalden, løvers
brølen - måske i forbindelse med en jagt - jo - fantasien
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Keekorok Lodge, Masai Mara

får frit spil. I sover godt efter en lang dag med masser af
indtryk.
Overnatning: Keekorok Lodge m. helpension

Dag 7 - 8: Masai Mara
I har nu 2 hele dage til rådighed til safarier i Masai Mara,
indbegrebet af klassisk, afrikansk safari. Masai Mara er
Kenyas mest kendte og besøgte safaripark, og 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.
Masai Mara danner sammen med Serengeti et helt
enestående økosystem, der er et paradis for millioner af
dyr. Koncentrationen af dyr i Masai Mara er
uovertruffen, og især koncentrationen 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
Mara-floden rammen om dramatiske scener med de
krydsende gnuer, der prøver at undgå de glubske
krokodiller.
Det er ikke kun vilde dyr, der er masser af i Masai Mara. I
alt 452 forskellige fuglearter, heraf 53 arter af rovfugle,
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stortrives i området. Masai Mara er samtidig et
fantastisk naturområde med den vidtstrakte savanne så
langt øjet rækker, de grønne, bløde bakker og
skovområder, der brydes af den majestætiske Mara-flod,
der løber gennem parken fra nord til syd.
Masai Mara har sit navn efter Masaifolket, som lever her.
Et besøg i en Masailandsby er oplagt, når man er på disse
kanter. Der kan ligeledes tilkøbes en ballonsafari ud over
den åbne savanne. I har safari kørsel tidlig morgen og
igen efter morgenmaden. Midt på dagen slapper I af og
sidst på eftermiddagen er der igen safari kørsel.
Overnatning: Keekorok Lodge m. helpension

Dag 9 - 10: Masai Mara Nairobi - Hjemrejse Ankomst til Danmark
Efter to fantastiske safaridage i safariens mekka, Masai
Mara, er det tid til at sige farvel. Om morgenen køres der
fra lodgen mod Nairobi (ca. 6 timers kørsel eller med fly
ca. 1 time, som tilkøb).
Der gøres holdt undervejs for at få lidt at drikke, strække
benene eller købe lidt souvenirs, før der er ankomst til
Nairobi. Herefter kørsel til lufthavnen for jeres fly hjem
til Danmark. Der vil være et flyskifte undervejs, inden I
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Elefant foran Kilimanjaro - Amboseli National Park

næste formiddag lander i Danmark igen.

Langi Langi Beach Bungalows
The Zuri Zanzibar Resort

Forlæng safarien med
badeferie
Badeferie ved Kenya-ktsten eller på Zanzibar
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. 3.650,- 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
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Priser og afgange
Rejseperiode Januar - marts - Fra-priser i kr. pr. person
2 voksne
30.398,00 DKK

4 voksne
25.898,00 DKK

6 voksne
24.498,00 DKK

Rejseperiode April - 15. juni - Fra-priser i kr. pr. person
2 voksne
26.998,00 DKK

4 voksne
22.598,00 DKK

6 voksne
20.998,00 DKK

Rejseperiode 16. Juni - september - Fra-priser i kr. pr. person
2 voksne
34.998,00 DKK

4 voksne
30.398,00 DKK

6 voksne
28.998,00 DKK

Rejseperiode Oktober - 15. december - Fra-priser i kr. pr. person
2 voksne
30.398,00 DKK

4 voksne
25.898,00 DKK

6 voksne
24.898,00 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)
11.798,00 DKK

Rejseperiode April - 15. 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)
8.949,00 DKK

Rejseperiode 16. Juni - september - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7 nætters
badeferie
Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
6.548,00 DKK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
14.098,00 DKK

Rejseperiode Oktober - 15. december - Fra-priser pr. person for forlængelse af rejsen med 7
nætters badeferie
Leopard Beach Resort
(Kenyakysten)
5.348,00 DKK
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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.
Bemærk: Der kan være et ekstra tillæg for opholdet på Ocean Paradise Resort omkring påsken samt i perioden 16/7
til 20/8.

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

2nætter på Ol Tukai Lodge i Amboseli Natl. Park
inkl. safarikørsel i parken

Ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet

2nætter på Lake Naivasha Sopa Lodge ved Lake
Naivasha søen

Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Eftermiddagssejltur på Lake Naivasha søen

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Dagstur til Lake Nakuru Natl. Park inkl. game drive i
parken

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

3nætter på Keekorok Lodge i Masai Mara inkl. game
drive
Privat chaufførguide under hele safarien
Helpension under hele safarien
Parkafgifter
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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