
Safari i Tsavo og Amboseli med
badeferie ved Kenyakysten

Safari i Tsavo og Amboseli med
badeferie ved Kenyakysten

20.498,-
Fra-pris pr. person i kr.

14 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Eventyret begynder med en forkælende badeferie ved
Kenyakysten. I bliver indkvarteret på det dejlige Leopard Beach
Resort, hvor I har halvpension. Resortet ligger med en fin
placering ved en af Afrikas bedste strande, Diani Beach. I kan før
og efter safarien nyde nogle dage med en eksotisk badeferie ved
Det Indiske Oceans lune, turkisfarvede vand. Efter tre nætter ved
kysten tager I nu på safari ind i landet.
En spændende safarirejse venter jer, der kombinerer safari i
Amboseli & Tsavo nationalparkerne. I kommer på en fem dages
dyrerig safari, hvor I bor på 3 forskellige gode lodges. I oplever
Tsavo, Kenyas største og ældste nationalpark, hvor I besøger
både Tsavo East & Tsavo West. Læg dertil Amboseli
nationalparken med de mange elefanter, og I får uforglemmlige
dyreoplevelser. På de fem safaridage har I helpension.
Rejsen slutter med fire dage tilbage ved stranden. En
kombinationsrejse, der giver jer optimale betingelser for at nyde
både strandlivet og dyrelivet i fulde drag.

Rejsen begynder ved Det Indiske Ocean med 4 dage /
3 nætter inkl. halvpension

I kommer på 5 dage / 4 nætters safari i 3
nationalparker med helpension

Oplever Tsavo, Kenyas ældste og største safaripark

Kommer på safari i Amboseli-parken med elefanter
og med et kig til Kilimanjaro

Rejsen slutter med 5 dage / 4 nætters badeferie inkl.
halvpension

Der er lækker indkvartering under safarien og
badeferien ved Det Indiske Ocean



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark mod Mombasa
Der er afrejse fra Danmark i løbet af eftermiddagen og
efter kort flyskifte, flyver I videre til Mombasa i Kenya,
hvor I lander næste morgen.

Dag 2: Ankomst Mombasa
- Det Indiske Ocean |
Badeferie
I lander i Mombasa tidligt om morgenen. Efter I har
modtaget jeres bagage, bliver I mødt af BENNS'
repræsentant og guide, som kører jer til jeres lækre
strandhotel, beliggende syd for Mombasa på den skønne
Diani Beach.

Resten af dagen er til fri disposition, hvor I kan nyde en
kølig dukkert i poolen inden aftensmaden indtages i
buffetrestauranten.

Måltider: Middag
Overnatning: Leopard Beach Resort

Dag 3 - 4: Det Indiske
Ocean | Badeferie
I har to hele dage til at slappe af ved stranden eller ved
poolen på Leopard Beach Resort. Hotellet har masser af
gode faciliteter og en afslappet, venlig atmosfære.
Stranden ligger lige ved siden af poolen, så der er virkelig
let tilgængelighed til begge dele.

Læs mere om Leopard Beach Resort.

Hotellet har også et vandsportscenter, der tilbyder
fiskerture og glasbådsture eller mulighed for at komme
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Elefanter i Tsavo National Park
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ud at snorkle eller ro i kajak. Blot fem minutters gang fra
hotellet ligger der også en golfbane.

Hvis I virkelig ønsker at slappe af, kan I også tilkøbe jer til
en af de mange behandlinger som Uzuri Spa & Fitness
Forest tilbyder. Her er der en pool kun for voksne med
jacuzzi, sauna og meget mere.

Om aftenen er der også ofte underholdning i form af
musik, traditionelle dansere, akrobatik mm.

Måltider: Morgenmad og Middag
Overnatning: Leopard Beach Resort

Dag 5: Det Indiske Ocean -
Tsavo Øst | Safari
Om morgenen bliver I hentet af jeres chauffør/guide,
som vil gøre alt for at I skal få en fantastisk safari de
kommende dage. I kører nu mod Tsavo Øst (ca. 4,5 time),
hvor I er fremme på jeres dejlige lodge i tid til frokost.
Efter indkvartering og lidt afslapning eller måske en
dukkert i en af lodgens to pools, står der om
eftermiddagen en spændende lang safarikørsel på
programmet.

Tsavo nationalpark, Kenyas ældste og største
Tsavo er Kenyas ældste og største nationalpark og
dækker ikke mindre end 40 % af det samlede

nationalparkareal i Kenya, svarende til ca. halvdelen af
Danmarks størrelse! Parkens naturskønhed samt dens
nærhed til kysten gør den til et meget populært
safariområde.

Tsavo er delt op i Tsavo Øst og Tsavo Vest, da parken
deles af landevejen mellem Nairobi og Mombasa. Tsavo
Øst byder overvejende på fladt savannelandskab og
græsklædte sletter og er særdeles eftertragtet af
fotografer på grund det helt særlige lys her. Tsavo er
kendt for sine store vildtbestande med bl.a. det største
antal af elefanter i Kenya og man anslår at der er i
omegnen af ca. 8000. Elefanterne her har et nærmest
rødligt skær pga. deres daglige 'støvbad' i Tsavos røde
muld. Tsavo byder derudover på et rigt fugleliv med hele
500 forskellige fuglearter bl.a. strudsen, og med lidt held
kan man også her opleve "The Big Five" - bøflen,
elefanten, leoparden, løven og næsehornet.

Læs mere om Tsavo parken her.

Om eftermiddagen bydes der på spændende safarikørsel
i parken. Efter safarien kan man nyde en kølig drink på
lodgen, før aftensmaden serveres ovenpå efter en lang og
oplevelsesrig dag blandt Afrikas vildt.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Ashnil Aruba Lodge
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Zebraer i Tsavo West
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Dag 6: Tsavo Øst -
Amboseli | Safari
Efter en tidlig morgenmad går turen til Amboseli
National Park. Der er en god strækning at køre her til
morgen for at nå frem til Amboseli National Parken
omkring middagstid, i tide til frokost på Amboseli Serena
Lodge. Om eftermiddagen er der safarikørsel i Amboseli.

Amboseli parken 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 fornuftige forhold.
Store flokke af elefanter, bøfler og zebraer ses ofte, men
også rovdyr er nu en fast del af parkens dyreliv.

Læs mere om Amboseli parken her.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Amboseli Serena Safari Lodge

Dag 7: Amboseli National
Park | Safari
Der er morgen og eftermiddags safari i Amboseli
National Park. Foruden de vilde dyr er det Afrikas
højeste bjerg, Kilimanjaro, der sætter sit præg på parken
med sine knap 6.000 m. majestætisk, med sin

forhåbentlig evige sne på toppen, er bjerget en nærmest
uvirkelig oplevelse på den varme flade savanne. Denne
dag med morgen- og eftermiddagssafari giver fin
mulighed for at komme godt rundt i parken.

Fra lodgen har man ofte et vidunderligt udsyn til
Kilimanjaro og dets sneklædte tinder, som ses fra
morgenstunden, inden skyerne svøber sig om bjergets
top.

En stor del af parkens 392 km2 udgøres af sumpområder,
som er dannet af smeltevandet fra Kilimanjaro, og som
udgør områdets spisekammer for de græsædende dyr.

Amboseli National Park
Amboseliparken er mest berømt for sine store
elefantflokke. Man regner med, at der er ca. 1.000
elefanter indenfor parkens skrøbelige øko-system.
Elefanterne her regnes for at være nogle af de største
elefanter i Afrika overhovedet. Deres stødtænder er
enorme.

Elefanter er dog ikke de eneste vilde dyr i Amboseli.
Parken er hjemsted for hele 50 andre pattedyr,
heriblandt løver, geparder og masser af zebraer og gnuer.
400 fuglearter er registreret her inklusive pelikanen,
flamingoen, strudsen og mere end 47 forskellige arter af
rovfugle.

Parkens flade terræn gør, at man i denne park ser dyrene
relativt let og med gode muligheder for at få nogle flotte
billeder. At Mt. Kilimanjaro tårner sig op i baggrunden
gør ikke stedet mindre fotogent.
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Unge giraffer i Tsavo National Park
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Store grupper af bøfler er ligeledes et kendetegn for
stedet. Kontrasten til de våde sumpområder er Lake
Amboseli, som er en udtørret saltsø, der giver parken sit
tørre og støvede look. Den lave vegetation ved søen, gør
det let at få øje på dyrene.

Parken er omgivet af mange Masai-landsbyer, så der er
også en fin chance for at møde lokalbefolkningen her.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Amboseli Serena Safari Lodge

Dag 8: Amboseli - Tsavo
Vest | Safari
Der er tidlig safarikørsel inden morgenmaden. Retur til
lodgen for dejlig morgenmad og herefter kørsel mod
Tsavo Vest parken. Tsavo Vest er mere kuperet end
Tsavo Øst, men generelt en rigtig god park med smuk
natur. I ankommer til Kilaguni Serena Lodge ved
middagstid, lige i tide til frokost. Lodgen ligger smukt på
et højdedrag med flot udsigt til Chyulu Hills og Mt.
Kilimanjaro. Efter et lille hvil er det tid til safarikørsel om
eftermiddagen.

Den særlige oplevelse i Tsavo Øst - Mzima Hot Springs
I forbindelse med opholdet på Kilaguni Serena Safari
Lodge er der besøg ved de smukke, vulkanske
ferskvandskilder Mzima springs, som er en livsvigtig oase

for de vilde dyr i det ellers så tørre savannelandskab. Ved
Mzima Springs springer der 200.000 liter fersk kildevand
op ad jorden hvert eneste minut. Det meste af dette
ferskvand løber videre ud i Tsavo-floden og er med til at
skabe helt ideelle forhold for især flodheste og
krokodiller. En unik oplevelse, som I kan glæde jer til.

Måltider: Morgenmad, frokost og middag
Overnatning: Kilaguni Serena Safari Lodge

Dag 9: Tsavo Vest - Det
Indiske Ocean | Badeferie
Efter en tidlig morgenmad køres ud på en sidste
safarikørsel. Herefter går turen igen retur mod Det
indiske Ocean og jeres dejlige strandhotel - Leopard
Beach Resort, hvor I er fremme sidst på eftermiddagen.
Der vil denne dag være pauser undervejs på turen til
kysten, hvor I kan købe lidt snacks og frugt.
Efter indkvartering er der tid til et hvil og en svalende
dukkert, før aftensmaden står klar.

Måltider: Morgenmad og Middag
Overnatning: Leopard Beach Resort
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Tsavo National Park
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Dag 10 - 12: Det Indiske
Ocean | Badeferie
De kommende dage står menuen på en herlig,
afslappende badeferie ved Det Indiske Ocean. Benyt jer
af Leopard Beach Resorts gode faciliteter eller måske det
store udbud af aktiviteter.

Måltider: Morgenmad og middag
Overnatning: Leopard Beach Resort

Dag 13: Afrejse fra
Mombasa mod Danmark
I dag påbegyndes hjemrejsen mod Danmark. Der er
afrejse fra Mombasas lufthavn sidst på eftermiddagen,
og I bliver afhentet af en chauffør, som kører jer i
lufthavnen i tide til at nå jeres første flyvning fra
Mombasa.

Dag 14: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark igen i løbet af dagen - velkommen

hjem!
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Priser og afgange
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Rejseperiode 23. juni - september  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Ved 2 personer
26.998,00 DKK

Ved 4 personer
26.298,00 DKK

Ved 6 personer
25.398,00 DKK

Rejseperiode Oktober - 14. december   - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Ved 2 personer
23.198,00 DKK

Ved 4 personer
22.398,00 DKK

Ved 6 personer
21.398,00 DKK

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

Ved 2 personer
24.298,00 DKK

Ved 4 personer
23.498,00 DKK

Ved 6 personer
22.498,00 DKK

Rejseperiode April - 22. juni  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Ved 2 personer
20.498,00 DKK

Ved 4 personer
19.298,00 DKK

Ved 6 personer
18.298,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 18.000



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 fra Danmark til Mombasa t/r inkl. skatter og
afgifter

Transfer fra Mombasa lufthavn til Leopard Beach
Resort

3nætter (før safari) ved Det Indiske Ocean på
Leopard Beach Resort inkl. halvpension

5dage / 4 nætters safari i minibus hvor taget kan
åbnes op under safarien i nationalparkerne

Garanti for vinduesplads på safarien

Entré til nationalparkerne på safarien

2morgen og 4 eftermiddags "game drives"

1nat på Ashnil Aruba Lodge

2nætter på Amboseli Serena Lodge

1nat på Kilaguni Serena Safari Lodge

Helpension under safarien

4nætter (efter safari) ved Det Indiske Ocean på
Leopard Beach Resort inkl. halvpension

Transfer fra Leopard Beach Resort til Mombasa
lufthavn

Bidrag til Rejsegarantifonden

Drikkevarer

Drikkepenge

Diverse andre personlige udgifter og ekstra
tilkøbsudflugter

Afbestillings- og rejseforsikring

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/safari/safari-i-kenya/safari-i-tsavo-amboseli-inkl-badeferie-ved-kenya-kysten-91723?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/safari-i-kenya/safari-i-tsavo-amboseli-inkl-badeferie-ved-kenya-kysten-91723%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

