
11 DAGE KR. 38.900 
REJSERUTE: KØBENHAVN – NAIROBI – MASAI MARA 
Tag med Africa Tours på en spændende fotoworkshop i Kenyas mægtige Masai Mara, et af verdens bedste 
safarireservater. Rejsen er lavet i samarbejde med naturfotograferne Mads Hagen og Ole Ekelund, og vi 
tilbyder optimale forhold for fotografering, læring og vidensdeling i skønne og luksuriøse omgivelser.
Gruppen er på max 12 deltagere.

Masai Mara Fotoworkshop Safari 
med Mads Hagen og Ole Ekelund i samarbejde med Africa Tours

Tlf.: 8873 4000   I   info@africatours.dk   I   www.africatours.dk



Rejseplan
Rejsen er for alle der interesserer sig for natur, dyr, 
kultur og fotografering. Vi har otte overnatninger i 
Masai Mara fordelt på 2 forskellige og meget skønne 
indkvarteringssteder.

På denne fotoworkshop lægger vi vægt på optimal 
udnyttelse af tiden i et roligt tempo med masser af 
tid til fordybelse, læring og vilde naturoplevelser. Alt 
sammen i bedste selskab med andre fotografer og 
Mads og Ole.

Glæd dig til en inspirerende og lærerig fotoworkshop, 
hvor mødet med savannen og de afrikanske dyr bliver 
en oplevelse, du aldrig glemmer. 

Dag 1  – 13.05.2023:  
Afrejse Danmark 
Vi flyver fra København til Nairobi, Kenya om eftermiddagen 
kl. 16.25 via flyskifte i Doha. Flyrejsen er med Qatar 
Airways og mad og drikkevarer er inkluderet på flyvningen.

Dag 2  – 14.05.2023:  
Fra Nairobi med fly til savannen
Ankomst til Nairobi om morgenen, hvor en chauffør møder 
os i lufthavnen og kører os til Wilson Lufthavn for fly til 
Masai Mara. Vi flyver midt på formiddagen og er fremme 
en time senere i Masai Mara. Vi lander på en airstrip tæt på 
vores camp og køres til Mara Intrepids Tented Camp, hvor vi 
skal bo de næste 4 nætter. Vi har god tid til at indlogere os 
og få frokost, inden vi begiver os på game drive (safari) om 
eftermiddagen. 
Mara Intrepids er en luksuscamp beliggende midt i Masai 
Maras i alt 4 regioner. Beliggenheden ved Talek floden 
er fantastisk og med kort køreafstand til Mara floden. 
Campen har i alt 30 store og komfortable luksustelte med 
eget bad/toilet. Fra den ene side af campen er der udsigt 

til floden og fra den anden side er der udsigt til savannen. 
Stemningen og atmosfæren på campen er afslappet luksus 
i de skønneste omgivelser. Lydene fra savannen høres 
tydeligt i teltene, når mørket falder på og giver en meget 
autentisk Afrika oplevelse.
Masai Mara er en del af det gigantiske Serengeti økosystem, 
hvor nationalparken Serengeti ligger syd for Masai Mara 
og dermed i Tanzania. I Masai Mara finder man også 
den største koncentration af løver i Kenya, ligesom 
både leoparder og geparder er rigtig flot repræsenteret. 
Derudover ses bøfler, flodheste, giraffer, zebraer, 
krokodiller, aber, elefanter, ja mange af de så kendte 
”Afrika-dyr”. Og oplevelserne er tæt på og i et antal, man 
næsten ikke begriber. 
I Masai Mara er der registreret mere end 450 forskellige 
fuglearter, hvoraf de 53 arter er rovfugle, der alle 
stortrives. 

Dag 3-5  – 15.-17.05.2023: 
Fotoworkshop og game drives i mægtige 
Masai Mara National Reserve
Naturfotografer fra hele verden rejser til Masai Maras 
savanne for at fotografere og filme dyrelivet - og med god 
grund - dyrene er der over alt og i stort antal.
Floder bugter sig på kryds og tværs gennem det godt 
1.500 kvadratkilometer store reservat. Her søger dyrene 
naturligt hen for at drikke, og der er oftest rigtig gode 
muligheder for fantastiske billeder. 
Ved floderne ligger krokodillerne på lur, og forsøger et eller 
flere dyr at krydse floden, er dramaet i gang. 
Savannen er en næsten flad græssteppe med spredte 
grupper af træer og buskads. At se solen stå op og senere 
gå ned over savannen i Masai Mara efter en flot dag med 
dyr og masser af oplevelser, er en smuk og uforglemmelig 
oplevelse. De mørke silhuetter forsvinder i takt med solen 
og med et fingerknips slukkes lyset, og dagen er forbi. 
Nattens lyde tager over efter dagens farver.
De næste tolv timer er rovdyrenes. Dagen igennem har de 
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samlet kræfter til nattens jagter, og naturens gang er nu 
alvor for græsæderne. Antiloperne, zebraerne, små som 
store er de i spil som nattens bytte. 
Vi kører morgen og eftermiddags game drives, når dyrelivet 
er mest aktivt. Lyset på dette tidspunkt i Masai Mara er 
helt i verdensklasse og perfekt til indkapsling af de mange 
oplevelser og indtryk vi får.
Middagstimerne bruger vi i campen, hvor vi arbejder med 
vores udstyr og udvikling af vores kompetencer. Gennem 
personlig sparring med Mads og Ole, oplæg og praktiske 
øvelser vil du dag for dag opleve en udvikling i  
dit fotoarbejde.   

Dag 6  – 18.05.2023: 
Til Mara North Conservancy  
Vi starter dagen med et game drive inden vi returnerer til 
vores camp for morgenmad. Vi pakker sammen og tjekker 
ud for at skifte indkvartering og område. Vi kører mod 
nord til Mara North Conservancy som er et 300 km2 stort 
privatejet reservat. Jorden drives i partnerskab mellem 
mere end 800 maasaier og 12 camps, hvoraf Karen Blixen 
Camp er én af disse. Det er netop på Karen Blixen Camp, vi 
skal indkvarteres for de kommende fire nætter. 
Mara North Conservancy er et nonprofitselskab, med 
naturbevarelse, bæredygtig turisme og lokal udvikling i 
fokus. Det betyder bl.a. safari med et meget begrænset 
antal sengepladser i området og dermed få gæster, som 
medfører en mere eksklusiv og privat safarioplevelse uden 
for mange biler omkring vildtet. Der er i høj grad også 

tænkt på miljøvenlige løsninger i de tolv camps, f.eks. når 
det gælder energi, vand og affaldshåndtering.

Dag 7-9  – 19-21.05.2023: 
Fotoworkshop og game drives i Mara North 
Conservancy  
Karen Blixen Camp er nærmest en oplevelse i sig selv. 
Udover en ubeskrivelig komfort og luksus har den også 
en vidunderlig beliggenhed direkte ned til Mara floden for 
foden af den smukke Rift Valley skrænt. Fra campen kan 
nogle af flodens mange flodheste ses, ligesom de store 
mængder vildt der jævnligt kommer ned for at drikke. 
Campen, der består af 22 yderst rummelige og 
luksusprægede kanvastelte, er en af de mest charmerende 
og stemningsfulde camps i denne del af Masai Mara. I 
campen har man formået at kombinere høj komfort og en 
atmosfære fra en svunden tid med alt, hvad den moderne 
turist forventer – selv i Afrika.
Teltene er alle bygget på en træplatform, hvorfra man fra 
den store veranda har god udsigt til omgivelserne. Herfra 
ses farvestrålende fugle, frodig beplantning og der er en 
skøn udsigt til både Mara floden og Oloololo-højdedraget. 
Campen ligger helt ned til Mara floden, hvor man næsten 
permanent har et spændende dyreliv samlet. Elefanter, 
flodheste, zebraer m.fl. er hyppige gæster endda lige foran 
campen.
Karen Blixen Camp er blevet Eco Gold Rated på grund af 
de mange tiltag, der er gjort for at være så miljøvenlig som 
mulig. Strømmen kommer fra store solpaneler, og der er 
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installeret systemer, der gør, at strøm- og vandforbruget er 
minimalt. 
Dagen starter tidligt med morgen game drive ca. kl. 06. 
Efter 2½-3 timer vender vi retur og får en lækker og 
velfortjent morgenmad. Frem til eftermiddags game drive 
bruger vi tiden i campen, hvor vi bygger videre på vores 
udvikling fra de første fire dage. 
Campen er meget frodig og lys. Det betyder at der er 
masser af dyreliv at arbejde med på camp-området. F.eks. 
ses dagligt den lille antilope dik-dik, mangust, firben, 
sommerfugle og et væld af fuglearter.
På campen bliver vi rigtigt godt beværtet med lækker mad 
og drikkevarer alt sammen inkluderet i opholdet.
Det er også muligt med en flyvetur i luftballon ved 
solopgang (ikke inkluderet). En smuk, smuk oplevelse som 
alle mindst én gang i livet bør give sig selv. En næsten 
uvirkelig og stor oplevelse, der afsluttes med morgenmad 
og champagne på savannen. 

Dag 10 – 22.05.2023:
Med fly fra Masai Mara til Nairobi
Med minderne om skønne safarioplevelser og masser af 
billeder på harddisken er vi klar til at køre fra Masai Mara for 
måske at sige på gensyn til reservatet en anden god gang. 
Vi siger farvel til Karen Blixen Camp, Mara og safari i 
verdensklasse. Vi har et morgen game drive og frokost 

på lodgen, inden vi køres til airstrippen, hvorfra vi om 
eftermiddagen i små fly flyver fra  savannen tilbage til 
Wilson, Nairobi. Her hentes vi og køres til den dejlige Karen 
Blixen Coffee Garden & Cottages i Nairobi for middag og en 
hyggelig afslutning på en dejlig safarioplevelse.
Sidst på aftenen er der transfer til Jomo Kenyatta 
International Airport for hjemrejse lige efter midnat.
 
Dag 11 – 23.05.2023: 
Hjemrejse og ankomst København
Vi flyver fra Nairobi til Doha og skifter her fly for den sidste 
del af hjemrejsen til København, hvor vi ankommer først på 
eftermiddagen.
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Pris pr. person  kr.  38.900, - 
(ved 2 pers i hvert telt opredt med enkelt senge)

Tillæg for at bo alene  kr.  5.000, - 
(NB kun 6 telte til rådighed)

Priser

Prisen inkluderer:
• Flyrejse på økonomiklasse København/Nairobi t/r
• Alle skatter og afgifter
• Flyrejse Nairobi – Mara – Nairobi inkl. ekstra bagagevægt  
 til fotoudstyr
• Fire overnatninger på Mara Intrepids med helpension
• Fire overnatninger på Karen Blixen Camp med   
 helpension og drikkevarer
• Transport mellem indkvarteringerne i Mara
• Safarikørsel i åbne firhjulstrækkere 
• Engelsktalende lokal chauffør/guide
• To professionelle fotoeksperter 
• Entré til nationalparkerne
• Transfer til/fra lufthavn 
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

Ikke inkluderet i prisen:

Obligatoriske tillæg
Visum til Kenya USD 50 pr. person
Drikkepenge – beregn ca. i alt Kr. 700 pr. person

Valgfrie tillæg/tilkøb
• Private udflugter f.eks. besøg i Masai landsby
• Ballonsafari fra Mara Intrepids kr. 3.000 hvis bestilling  
 sammen med rejsen
• Ballonsafari fra Karen Blixen Camp kr. 3.400 hvis   
 bestilling sammen med rejsen
• Forsikringer
• Vaccinationer

Turen gennemføres ved minimum 10 deltagere
Der tages forbehold for flytidsændringer
Tilmelding senest den 24.03.2023
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Mød de to naturfotografer
Ole Ekelund
Ole er 55 år og arbejder til dagligt som professionel natur-
fotograf.

Sådan har det ikke altid været. Ole er uddannet kemiinge-
niør og har 28 år i industrien bag sig. De seneste 23 år  
arbejdede han hos Novo Nordisk som kemiker, leder for  
produktionsenheder og projektleder for komplekse forret-
ningsprojekter. I tiden som projektleder stod Ole for design 
og afholdelse workshops og undervisning af såvel ledere 
som medarbejdere.  
I 2019 besluttede Ole at lægge farmakarrieren bag sig for 
at gøre sin passion for natur og fotografering til sin levevej 
og etablerede Ekelund Photo.
Siden Ole var dreng har han været dybt fascineret af 
naturens forunderligheder og særligt dyrelivet har en stor 
plads i hans hjerte. Han fik sit første simple Kodak kamera, 
da han var 10 år. Siden har hans færdigheder, passion og 
glæde ved at fotografere kun gået “mod nord”. Ole har rejst 
og fotograferet i lande som Brasilien, Costa Rica, Canada, 
USA, New Zealand og sidst men ikke mindst adskillige 
gange i Kenya. Særligt Masai Mara har helt særlig plads i 
hjertet. Det var hér han drømte sig hen, da han som dreng 
så de store naturdokumentarfilm på TV. 
Ole er meget optaget af wildlife- og naturbevarelse både i 
og udenfor Danmark. Gennem story telling og fotoarbejdet 
ønsker han at vække fascination, forundring og begejstring 
hvad enten det er stort eller småt, dramatiske eller fine og 
stemningsfyldte momenter. Glæden er stor når Ole hjælper 
kursister med at udvikle deres fotofærdigheder og gør en  
stor dyd ud af at møde den enkelte kursist i øjenhøjde med  
tålmodighed og godt humør. På ‘hjemmebanen’ i Jægers-
borg Dyrehave afholder han fotokurser og trækker her på 
sin store erfaring i undervisning og formidling.
Udover fotografering bruger Ole naturen flittigt til vandre-
ture, mountain biking, skiløb og gerne med kameraet i 
rygsækken, hvis forholdene tillader.

Mads Hagen
Mads er en ung naturfotograf på 24 år, der har arbejdet 
professionelt med naturfoto i 3 år. 

Mads interesserer sig særligt for wildlife foto, hvor fuglene 
har en særlig plads i hjertet, men han fotograferer dyr i 
alle størrelser, former og farver lige fra engens skrøbelige 
sommerfugle til savannens majestætiske elefanter. 
Men selvom naturinteressen for Mads nu er stor, er det 
ikke, fordi Mads har haft et kamera i hånden, siden han 
kunne gå. Han startede med at fotografere, efter han var 
dimitteret fra gymnasiet og gerne ville være mere ude i 
det fri. En dag så han et rådyr i sin lokale skov og forsøgte 
at snige sig nærmere med sit kamera. Her fik han en 
fantastisk følelse af ro, og samtidig galoperede hjertet 
derudaf fyldt med adrenalin i dette øjeblik helt tæt på den 
vilde natur. Det er den følelse, han stadig jager med sit 
kamera den dag i dag både i Danmark og i udlandet.  
 
Mads elsker, når der er smæk på farverne, og han brænder 
for det stille øjeblik, som naturen kan være mester i at 
skabe. Derfor er hans fotografi ikke nødvendigvis præget 
af sjældenhed eller hans modeller, fanget i et øjeblik fyldt 
med action. Et godt billede for ham er rettere der, hvor han 
føler sig forbundet med naturen omkring sig, og at den ro, 
han finder i naturen, skinner igennem kameraet. Naturens 
ro er hans gennemgående tema og hans store inspiration.
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Lidt om det fotofaglige indhold

Kontaktinfo:
Africa Tours:
Kontaktperson: 
Lene Langhoff Rosendal
E-mail:  
llr@africatours.dk / info@africatours.dk
Telefon: 8873 4000

Mads Hagen:
E-mail: madshagennatur@gmail.com
Telefon: 2116 1892
Website: www.madshagen.dk
Instagram/Facebook madshagennatur
Facebook: madshagennatur

Ole Ekelund:
E-mail: ole@ekelundphoto.com
Telefon: 2298 1083
Website: www.ekelund.photo 
Instagram/Facebook: ekelund.photo

Dagen vil starte omkring kl. 06 med et morgen game drive 
inden morgenmaden. Vi bruger middagstimerne i campen 
med egentlige workshop aktiviteter. I de første dage 
bruger vi tid på basale færdigheder og som dagene skrider 
frem, kaster vi os over mere avancerede fotografiske 
teknikker samt dykker ned i efterbehandling af billederne. 

Der vil løbende under turen blive holdt 1:1 seancer, hvor du 
har mulighed for at få feedback på dit fotoarbejde og hvor 
lige netop dine behov vil blive imødekommet. Derudover 
holder Mads og Ole oplæg og vi arbejder sammen med  
praktiske øvelser i camp-områdernes fantastiske omgivel- 
ser. Ca. kl. 15:30 tager vi på eftermiddags game drive, hvor 
vi vil være på savannen under solnedgang og til mørket 
falder på. Efter aftensmaden er der tid til deling af dagens 
oplevelser og hygge ved bålet. 

Forudsætninger:
Programmet er tilrettelagt således alle kan være med 
- såvel nybegyndere som mere øvede fotoentusiaster. 
På udstyrssiden vil det være hensigtsmæssigt med et 

spejlrefleks/mirrorless kamera med tilhørende standard 
objektiv (f.eks. 24-70mm) og et teleobjektiv(er) svarende 
til 100-400 mm eller mere. Derudover er en bærbar com- 
puter helt uundværlig til backup og billedredigering.
Sproget på turen vil være dansk, men kommunikation med 
safari guides og personale på camps vil foregå på engelsk.

Mere information
Vil du høre mere om fotoworkshoppen og om at være på 
safari i Afrika afholder vi en online seance, hvor vi fortæller 
om alt, hvad du kan forvente dig. Tid og platform bliver 
annonceret på Africa Tours hjemmeside og på Mads’ og 
Oles profiler på Facebook og Instagram

Fra du booker til vi tager afsted, hjælper vi dig gennem 
forberedelserne. Africa Tours, Mads og Ole er altid klar til 
at svare på spørgsmål (se under kontaktinformation) og 
ca. 1 måned før afrejse, bliver der afholdt et onlinemøde, 
hvor vi gennemgår alt fra A til Z og hvor du også kan stille 
spørgsmål.
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