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Big Cat SafariBig Cat Safari

10 dage fra kr. 22.950,-
REJSERUTE: NAIROBI - ABERDARE - SAMBURU - NAIVASHA - MASAI MARA
100% garanti for afrejse og 100% garanti for dansktalende ekspertrejseleder



OM AFRICA TOURS

Drømmen om AfrikaDrømmen om Afrika

Afrika er et paradis af oplevelser. Masser af dyr, smuk natur, en unik
kultur, de smukkeste strande og meget mere. Men Afrika er også stort,
og det kan synes langt væk. Hvad skal man vælge ?

Hos Africa Tours laver vi én ting: Rejser til Afrika. Og det har vi gjort for
flere tusinde danske gæster. Det er vi stolte over! For vi elsker Afrika,
og vi vil så gerne, at alle får lov til at opleve dette fantastiske kontinent
- mindst en gang i livet. Og på den måde som passer bedst mulig i
forhold til alder, familieforhold, pengepung med mere. Og hvorfor ikke
tilbyde fleksibilitet på afrejsedato og lufthavn, når der nu er afrejse til
Afrika, hver dag, året rundt ?

Vidste du, at det både er muligt at bo inden- og udenfor reservaterne
under din safari ? Og at du, hvis du bor udenfor reservaterne, starter
din dag med at bevæge dig hen til dyrene for så efterfølgende at skulle
køre tilbage til dit indkvarteringssted et par timer senere ? Godt nok ”
kun” nogen timers kørsel per safaridag. Timer du istedet kunne ha
brugt på enten mere safari eller på din terrasse med udsigt til dyrene
istedet. Hos Africa Tours bor du selvfølgelig inde midt i reservaterne,
så du får flest mulige safarioplevelser på din rejse.

Drømmen om Afrika starter for mange allerede tidligt i barndommen.
Og når det handler om drømmerejser, handler det om at slippe
drømmene løs, og om at opleve eventyret, mens man kan.

Hos Africa Tours har vi en eneste ambition: At få din drøm til at gå i
opfyldelse – og helst lidt mere til. Og først når du kommer hjem fra én
af vores Afrikarejser, siger vi ”mission completed”.

Safarirejser i Afrika kan laves på mange måder. Som gæst hos Africa
Tours er din Afrika safari i sikre hænder, og vi er altid parat til at
hjælpe dig med at udleve drømmen om Afrika. Uanset om din rejse til
Afrika er en safarirejse, en badeferie, bestigning af Kilimanjaro eller
noget helt fjerde.

Vores mission er at være Danmarks bedste på service før, under og
efter din safarirejse til Afrika. Din drømmerejse skal være en fantastisk
oplevelse. Fra start til slut. Og det bliver den.

"De vilde dyr er en naturlig del af livet på kloden
De er en uudtømmelig kilde til undren, inspiration og fascination
Vi skal gøre alt, hvad der er i vores magt for at sikre,
at vore børns børn kan opleve denne rige
og kostbare arv, som de vilde dyr er.
Hvis vi fejler i arbejdet med at bevare de vilde dyr,
har vi som mennesker svigtet med at løse en opgave,
som entydigt er vores"

Karsten Ree, Ejer af Africa Tours, Ree Park Safari og Karen Blixen Camp

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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OM REJSEN

Big Cat SafariBig Cat Safari

Opskriften på en fantastisk safari er enkel. Man tager et af verdens bedste safarilande, et højt niveau af indkvartering, hvor der er taget
højde for god placering og med dyrene som nærmeste naboer, og sætter en kompetent og vellidt dansktalende rejseleder i spidsen for det
hele.

Og lige præcis de ingredienser er, hvad vi har brugt til denne uhyre dyrerige Kenya-safari.
Safarien køres i 4*4, så vi kommer allertættest på dyrene uanset terræn.

Hvem har ikke siddet forbavset og overrasket foran tv-skærmen, når
fantastiske dyrefilm er tonet frem? Dyrefilm, der med deres intensitet
og vildskab overrasker tv-seeren, så man tænker, ”hvor er det vildt”,
og ”mon det sker i virkeligheden?”

Det ER virkeligheden. Det ER vildt. Det ER overraskende, og ja, det ER
FANTASTISK.

Se med LIVE - når løverne jager antiloper og gazeller og når de
kæmpestore elefanter vandrer omkring på savannen. Det er naturen
og det er safari - når det er allerbedst.

Velkommen på safari på første parket med dansktalende
ekspertrejseleder og Africa Tours til safariens moderland – Kenya.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Big Cat SafariBig Cat Safari
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Nairobi

Tidligt om morgenen flyves fra Danmark til Kenya via flyskifte i f.eks. Amsterdam. Der er mulighed for afrejse fra København, Aalborg og Billund.

På den oversøiske del af flyvningen er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Ankomst i Nairobi først på aftenen. Efter indrejseformaliteterne er overståede bliver vi modtaget af vores chauffører, der står klar med et
velkomstskilt udenfor ankomsthallen i lufthavnen.

Fra Nairobi Lufthavn går turen til vores overnatningshotel for en overnatning. Opholdet er inklusive morgenmad.

Dag 2: Nairobi - Aberdare-skoven

Efter en dejlig nats søvn er det tid til morgenmad på hotellet, og efter dette er der check-ud. Efter check-ud mødes I Africa Tours dansktalende
ekspertrejseleder, der byder velkommen og informerer nærmere om dagens program. Endeligt tidspunkt for opsamling på hotellet er normalt kl.
07.30.

Herefter går vi sammen med vores rejseleder og chauffører til safaribilerne. De store, stærke 4*4 kører os fra Nairobi og mod nord til det smukke
højland ved Aberdare-skoven.

På vejen mod vores første indkvarteringssted gør vi et kort stop ved det dansk firma African Coffee Roasters, som arbejder direkte med
kaffebønder i 5 afrikanske lande for at sikre en bæredygtig produktion af kvalitetskaffe samt en ordentlig afregning til bønderne.
Kaffedyrkning og -produktion er en af Kenyas hovedindtægtskilder og vi besøger kaffefabrikken i Othaya, hvor 15.000 bønder er gået sammen i et
cooperativ og nu leverer kaffe til bl.a. det danske marked. Under vort besøg hører vi mere om dyrkningen af kaffe, og besøget afsluttes med en kop
friskbrygget kaffe.

Fra plantagen fortsætter vi turen frem mod Aberdare Country Club, hvor vi nyder frokosten, der i godt vejr indtages i den smukke have udenfor
eller i den stemningsfulde restaurant. Stedet oser af de gamle kolonidage med stemningsmættede lokaler og en fantastisk have.

Herefter kører vi safari gennem skoven, hvor elefanter, bøfler og andre markante dyr ofte ses i den tætte vegetation eller i de åbne lysninger i
skoven.

Vi ankommer til et af Kenyas tre trætophoteller The Ark, der byder på anderledes og spændende oplevelser direkte fra lodgens balkon eller et skjul,
der ligger for enden af en underjordisk gang fra lodgen. Middag og overnatning på lodgen, der ligger i godt 2.400 meters højde over havet, og
derfor kan nætterne være kølige.

OBS: Bemærk på afrejsen den 28.09.2019 er det desværre ikke muligt at besøge kaffefabrikken, da den er lukket om søndagen.
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PROGRAM

Dag 3: Aberdare - Samburu

Safarien fortsætter mod nord til Samburu Game Reserve. Efter frodigheden i højlandet er det nu tid til at opleve de meget tørre og smukke
områder Samburu og Buffalo Springs.

Vi er fremme i tide til frokost på lodgen, der ligger med en blændende udsigt over det betagende landskab.

Det område, vi nu er kommet til, er mærkbart varmere end der var ved Aberdare, og for mange garvede Afrika-rejsende er dette område det ”
rigtige” Afrika, hvor den store artsvariation giver rige muligheder for utrolige oplevelser.

Eftermiddagen byder sandsynligvis på de første store dyreoplevelser, måske møder vi nogle af de dyr, som yderst sjældent ses andre steder, f.eks.
den smalstribede Grevys zebra, den smukke netgiraf og somalistrudsen. Middag og overnatning for to nætter på Asnil Samburu.

Dag 4: Samburu

Landskabet og dyrelivet udforskes på dagens safarikørsler, hvor der enten køres ud morgen og eftermiddag eller på et langt heldags ”game drive”.

Dag 5: Samburu - Lake Naivasha

Fra det tørre nord går turen gennem frodigt højland mod vest til gravsænkningen The Great Rift Valley og den smukke Naivasha-sø. Undervejs
gøres stop ved Kenyas mest berømte vandfald Thomson´s Falls, hvor vi nyder frokosten.

Efter skøn frokost og mulighed for at nyde vandfaldet, der styrter 75 meter ud over kiippekanten fortsætter turen til Naivasha for middag og
indkvartering på Lake Naivasha Sopa Lodge, der ligger i en smuk park.

Parken får ofte besøg af giraffer, antiloper, zebraer og vandbukke, der kommer for at græsse og om natten kommer flodhestene på land for at stille
sulten. Da flodhestene ofte kommer helt op til værelserne og græsser, er det ikke tilladt at gå ud i de mørke timer uden vagt.

Inkluderet er en sejltur på søen, hvor vi på allernærmeste hold kommer helt tæt det fantastiske fugleliv, og de mange flodheste.

Dag 6: Lake Naivasha   Masai Mara

Efter tidlig morgenmad er der afgang mod berømte Masai Mara. Turen er afvekslende og giver et nyt og glimrende indtryk af den savanneprægede
del af Kenyas landskaber.

Skiftet fra Rift Valleys velopdyrkede og frodige områder til det ofte noget mere tørre savanneområde er markant. Fra Masai-landets farverige, travle
og støvede ”hovedstad” Narok mærker man straks, at man er i Masai-land. Stammefolket ses jævnligt langs vejen med deres kvæg og geder og
savannelandskaber melder sig ankomst.

Det sidste stykke inden vi når Masai Mara, er nærmest safarikørsel, da mange dyr ofte befinder sig uden for selve reservatets grænser.

Vi forventer at ankomme til Mara-området midt på dagen. Vi medbringer madpakker og en stor del af de sidste timer før ankomst til lodgen er en
lang safarikørsel (game drive), før der er indkvartering på den hyggelige og charmerende Ashnil Mara Camp.

Området er et af Mara-Serengeti-økosystemets mest vildrige året igennem. Indkvartering på lodgen i store luksus telte med eget bad/toilet. Dette
giver en autentisk Afrika oplevelse – at overnatte i telt, hvor lydene fra savannen høres tydeligt ikke mindst om natten.

Overnatning og måltider for tre nætter på lodgen.
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Dag 7+8: Masai Mara

To hele dage til safari. Fra den tidlige morgenstund, hvor den lette kølighed stadig hersker, opsøger vi de store oplevelser blandt Afrikas berømte ”
Big Five” – elefanter, bøfler, løver, leoparder og næsehorn.

Gennem det godt 1.500 kvadratkilometer store reservat bugter sig floder på kryds og tværs, hvor både flodheste og krokodiller holder til.

Her søger dyrene naturligt hen for at drikke, og der er oftest rigtig gode muligheder for at tage nogle fantastiske billeder.

På Masai Maras sletter kommer vi til at opleve flokke af gnuer, zebraer, antiloper, giraffer og gazeller samt et stort og varieret antal af forskellige
fugle. Faktisk er der registreret mere end 450 forskellige fuglearter i Masai Mara, hvoraf de 53 arter er rovfugle, der alle stortrives.
I Masai Mara finder man også den største koncentration af løver i Kenya, ligesom også både leoparder og geparder er rigtig flot repræsenteret.

Under opholdet i Masai Mara er det også muligt at besøge en Masailandsby (ikke inkluderet). En rigtig spændende oplevelse og et møde med en
fremmed og helt anderledes kultur. Hjerteligt inviteres vi indenfor i landsbyen, hvor vi bydes velkommen af de unge dansende mænd og sang fra
landsbyens kvinder. Vi får mulighed for at komme ind i hytterne, og for at købe en souvenir med hjem. En stærk oplevelse der sætter sig som et
spændende minde, der lever længe efter hjemkomst fra turen.

Eller hvad med den sublime oplevelse af ballon-safari om morgenen, hvor man kan opleve den smukke solopgang og se det hele lidt fra oven
efterfulgt af en stemningsfuld morgenmad serveret på savannen (ikke inkluderet). Vi anbefaler, at man booker ballonturen hjemmefra, da der kun
er et begrænset antal pladser.

Dag 9: Masai Mara - Nairobi

Efter en række dage med store og uforglemmelige naturoplevelser, sætter vi atter kursen mod Nairobi. Undervejs nydes medbragte madpakker
inden der er besøg ved Karen Blixens Farm (museum).

Om aftenen flyver vi tilbage til Danmark f.eks. via Amsterdam. På flyveturen fra Kenya er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Der er også mulighed for at forlænge rejsen med f.eks. badeferie ved Mombasa, på Zanzibar eller på Seychellerne. Har I lyst til mere safari i f.eks.
Tanzania eller et ønske om, at opleve gorillaerne i Uganda? Mulighederne er mange. Tag en dialog med os og vi laver derefter gerne et
uforpligtende tilbud til jer.

Dag 10: Danmark

Ankomst til Danmark i løbet af dagen. Store oplevelser og mange minder rigere.
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse
• Overnatning i Nairobi på ankomstdagen, inkl. morgenmad
• Indkvartering med placering inde midt i safariområderne
• Helpension under safari
• Entré til nationalparkerne
• Al safarikørsel i 4*4 med vinduesplads
• Besøg på kaffe/teplantage
• Sejltur på Lake Naivasha
• Frokost Thomson´s Falls
• Besøg ved Karen Blixen Farm/Museum
• En flaske vand per safarikørsel
• Dansktalende ekspertrejseleder under safarien
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter/Rejsegarantifond

• Visum til Kenya USD 50
• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter, f.eks ballonsafari og besøg i Masailandsby
• Forsikringer
• Aftensmad i Nairobi på ankomst- og hjemrejsedagen

Afrejsedatoer i 2019: 28/9

Afrejsedatoer i 2020: 12/1, 27/9

Indikationspriser 2019:
Pris per person fra kr. 23.500,-

Indikationspriser 2020:
Pris per person 12/1 fra kr. 22.950,- / 27/9 fra kr. 24.300,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 16.000,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 3.650,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris afhænger af flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring
af tider og indkvarteringssteder.
Der er max. 18 gæster på rejsen fordelt i 3 biler med plads til 6 personer i hver bil og alle har vinduesplads. Chaufføren er engelsktalende
og uddannet safariguide. Den dansk rejseleder veksler mellem de 3 biler.
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