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Blixens Kenya SafariBlixens Kenya Safari

10 dage fra kr. 16.800 ved 4/personer
REJSERUTE: NAIROBI – ABERDARE – SAMBURU – NAKURU – NAIVASHA – MASAI MARA
Privat safari med mulighed for afrejse hver dag året rundt, du bestemmer 



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

Blixens Kenya SafariBlixens Kenya Safari

Velkommen til en pragtfuld Kenyasafari, hvor I foruden fremragende indkvartering oplever betagende og yderst varierede landskaber, der
byder på noget af det bedste Afrika formår, når man søger safari på højt niveau.

I kommer godt omkring på denne safari, og indkvarteringerne er lagt sådan, at det ikke bliver for hektisk at komme både op nordpå, ind
centralt og ned sydpå i landet, hvor safaribegrebet blev skabt. Rejsen foregår i store og stærke firehjulstrækkere.

Som rejsende rejser I på en privat safari. Det vil sige, I har jeres egen
private chauffør/rejseleder til jeres fulde rådighed undervejs.
Chaufføren/rejselederen taler et let forståeligt engelsk og rejsen er for
alle, der ønsker fantastisk safari i et af verdens bedste safarilande.

I bor inde i reservaterne med indkvartering godt placeret i forhold til
dyrene, så I har de bedste betingelser for et stort udbytte for at opleve
Afrikas og Kenyas fantastiske dyreliv – også når I ikke er ude at køre på
safari.

Der er også mulighed for at forlænge rejsen og flyve fra Nairobi til Det
Indiske Ocean, hvor ferien afsluttes med badeferie ved Mombasa eller
på krydderiøen Zanzibar eller mod et tillæg at flyve direkte fra Mara
retur til Nairobi eller direkte fra Mara til Mombasa. Herved undgår
man køreturen retur til Nairobi på ca. fem timer.

Karibu Sana – velkommen til Kenya.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Blixens Kenya SafariBlixens Kenya Safari
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Nairobi

Fra Danmark flyves mod Kenya med flyskifte i f.eks. Amsterdam. Der er gode forbindelser fra både København, Aalborg og Billund. På flyvningen
mod Kenya er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Dag 2: Nairobi - Aberdare

Ankomst til Nairobi tidligt om morgenen, hvor jeres private engelsktalende chauffør/guide byder jer velkommen i lufthavnen.

Første stop er Aberdare. I kører ca. fire timer og på turen passerer I nogle af landets smukkeste og frodigste landbrugsområder. Det er også på
turen nordpå, at I får de første indtryk af en meget anderledes kultur, når I kører igennem byer, forbi markeder og salgsboder langs vejene og
oplever de mange flokke af geder og kvæg der søger føde. På en klar dag har I et smukt udsyn til Afrikas næsthøjeste bjerg, Mount Kenya, som
landet er opkaldt efter. Byen Nyeri passeres efter et par timers kørsel, og I er fremme i tide til frokost på hotel Aberdare Country Club, der oser af
kolonitidens Kenya.

Eftermiddagen er til afslapning i den smukke have med de imponerende buske af blomstrende Bourgonville. I haven ses også farvestrålende fugle
og enkelte dyr vandrer rundt. I kan slappe af ved swimmingpoolen, ligesom der er mulighed for at deltage i en vandretur i området.

Middag og overnatning på Aberdare Country Club.

Dag 3: Aberdare - Samburu

Fra højlandet går det videre mod nord ad den flotte hovedvej. Undervejs passeres ækvator samt byen Isiolo, der er et spraglet mødested for et
væld af stammer og religioner, og turen videre giver et godt indtryk af det tørre halv-ørkenområde, I skal opleve de kommende dage. Samburu og
de to naboreservater, Buffalo Springs og Shaba danner et enestående smukt safariområde på godt 845 km2, der ikke blot byder på varierede
naturscenerier, men også på en rigdom af dyr og fugle, der er ganske unik.

De næste dage byder bl.a. på kørsel ved områdets livsnerve "den brune flod" (Ewaso Ngiro- floden), der altid tiltrækker store mængder af vildt. Den
smukke jæger, leoparden, er normalt en sjælden gæst på safari, men her i disse områder ses den hyppigt i træerne ved floden, hvor dens bytte
ofte kommer for at drikke. Foruden mange flokke af elefanter, er der også fine muligheder for at opleve geparder, løver og giraffer.

Indkvartering for to nætter på Ashnil Samburu Camp, der ligger med perfekt placering ned til floden. Der bydes på store, luksusprægede ”
værelser” – telte lavet af træ og kanvas med eget privat bad og toilet. Til hvert telt er der en terrasse og fra alle telte er der udsigt over floden. En
meget autentisk oplevelse, hvor lydene fra savannen høres tydeligt, ikke mindst om natten.

Frokost ved ankomst. Om eftermiddagen køres der game drive (safarikørsel) i området.

© Africa Tours 2015 africatours.dk Side 4



PROGRAM

Dag 4: Samburu

To dejlige safarikørsler. Den første tidligt om morgenen og den sidste om eftermiddagen. I kører i reservaterne Samburu og Buffalo Springs, hvor
der er god tid til gode game drives og mulighed for at komme godt rundt og nyde den helt enestående natur, der for altid vil stå klart blandt jeres
minder fra Kenya. Dagens store oplevelse kan komme, når I mindst venter det, så hold øjnene godt åbne.

Området byder på 5 dyrearter ”Samburu Big 5”, som kun kan opleves i Samburu i Kenya eller i det nordlige Kenya. Netgiraffen med sine meget
flotte karamelfarvede aftegninger, den graciøse langhalsede Gerenuk (giraf-gazellen), der ofte spiser stående på bagbenene, den sjældne
smalstribede Grevy's zebra, hvis striber ikke går ned om maven, Somalistrudsen med de grå- lilla farvede ben og Oryx-antilopen, som mange
forbinder med det tørre Namibia.

Dag 5: Samburu - Mount Kenya

I siger farvel til det varme Samburu og sætter igen kursen mod højlandet. Indkvartering på Serena Mountain Lodge, der er beliggende på selve
Mount Kenyas skråninger, deraf navnet på lodgen. Mount Kenya er 5.199 meter højt, og er på UNESCO’s verdensarvsliste.  Fra lodgen er der
direkte udsyn til et vandhul, hvortil bl.a. elefanter, bøfler, antiloper m.fl. kommer fra den tætte skov for at drikke.

Dag 6: Mount Kenya - Lake Nakuru - Lake Naivasha

Fra det frodige højland sættes kursen mod vest til gravsænkningen The Great Rift Valley og den smukke Naivasha-sø. Kørslen dertil går gennem
nogle af de smukke landskaber, Kenya er velsignet med.

I kører først til Lake Nakuru Lodge, hvor der serveres frokost, inden der køres game drive i den lille, men dejlige park. Parken er kendt for både at
have det sorte og det hvide næsehorn samt endnu en af Kenyas 3 forskellige girafarter,  Rothschild-giraffen, der er kendetegnet ved sine hvide
sokker.

Fra Lake Nakuru er der blot ca. en times kørsel til Lake Naivasha.  Idet I nærmer jer Naivasha, kører I forbi gigantiske blomsterfarme, hvor bl.a.
mange af de blomster der kan købes i Danmark stammer fra.

Indkvartering på den flotte Lake Naivasha Sopa Lodge, der ligger i en smuk park direkte ned til søen. 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.

Dag 7: Lake Naivasha - Masai Mara

Tidlig morgenmad efterfulgt af inkluderet sejltur på Naivasha-søen, hvor søens imponerende fugleliv og mange flodheste iagttages.

Safarien fortsætter mod sydvest gennem The Great Rift Valley til Masai Maras sletter. Turen er yderst afvekslende og giver et nyt og glimrende
indtryk af den savanneprægede del af Kenyas landskaber. I oplever skiftet fra frodigheden i den centrale del af Rift Valley til de åbne græssletter,
hvor gazeller, antiloper og andre græsædere ofte opleves. Masai Mara-reservatet udgør den nordlige del af Tanzanias kendte Serengeti-slette og er
fantastisk hele året.

I forventes af ankomme til Mara-området midt på dagen. I medbringer madpakker og en stor del af de sidste timer før ankomst til jeres
indkvartering er en lang safarikørsel (game drive), før der er indkvartering på Ashnil Mara Camp direkte ved Mara-floden.

Overnatning for to nætter på lodgen. Ashnil Mara Camp ligger godt placeret for safari og direkte ved Mara-floden. Området er et af Mara-Serengeti
økosystemets mest vildrige året igennem. Indkvartering på lodgen i luksustelte med eget bad/toilet. Dette giver en autentisk Afrika oplevelse, hvor
lydene fra savanne høres tydeligt, ikke mindst om natten.
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Dag 8: Masai Mara

Dagen starter med morgensafari i området efterfulgt af morgenmad på lodgen. Senere serveres frokost på lodgen og eftermiddagen er til
afslapning, inden der igen køres ud på safari sidst på eftermiddagen. I kan også vælge at tilkøbe ballonsafari. Fra kl. ca. 06.00 kan Masai Mara
opleves fra luften. Det er en fantastisk oplevelse at svæve hen over savannen og opleve den smukke solopgang, mens man ser det hele lidt fra
oven. Bagefter serveres en stemningsfuld morgenmad på savannen. Vi anbefaler, at man booker ballonturen hjemmefra, da der kun er et
begrænset antal pladser.

Det er altid muligt at opleve mange forskellige dyrearter og store flokke af elefanter, bøfler, rovdyr, og deres byttedyr ses oftere her i Masai Mara,
end de fleste andre steder i Afrika.

I perioden juli til oktober er der desuden gode muligheder for at opleve den store gnu- og zebravandring, der er ankommet fra Serengeti, og
chancerne for at opleve de mange rovdyr er ekstra stor. Kig godt efter løver, geparder, sjakaler, hyæner og leoparder.

Dag 9+10: Masai Mara - Nairobi - Hjemrejse

Safarituren slutter, og der køres retur til Nairobi, undervejs nydes medbragte madpakker (aftensmad ikke inkluderet), og lufthavnen, hvor der er
hjemrejse til Danmark samme aften med f.eks. flyskifte i Amsterdam.
Der er mulighed for at indlægge et besøg på Karen Blixens Farm/Museum i Nairobi inden hjemrejse (ikke inkluderet).

På flyvningen fra Kenya er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.  Ankomst til Danmark næste dags formiddag.

Der er også mulighed for at flyve fra Nairobi til Det Indiske Ocean, hvor ferien afsluttes med badeferie ved Mombasa eller på krydderiøen Zanzibar
eller mod et tillæg at flyve direkte fra Mara retur til Nairobi eller direkte fra Mara til Mombasa. Herved undgår man køreturen retur til Nairobi på ca.
fem timer.
Har I andre ideer til ophold efter safarien, hjælper vi gerne med det.

© Africa Tours 2015 africatours.dk Side 6



PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse
• Indkvartering med placering i safariområderne
• Helpension under safari
• Entré til nationalparkerne
• Sejltur på Lake Naivasha
• Al safarikørsel i 6 personers 4x4, hvor alle har vinduesplads
• Privat engelsktalende chauffør/guide
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

• Visum til Kenya, USD50
• Vaccinationer
• Private udflugter, f.eks ballonsafari, besøg i Masailandsby og Karen
Blixens Farm
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Forsikringer
• Aftensmad på hjemrejsedagen

Afrejsedato 2018 og 2019:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København.

Indikationspriser 2018:
Pris per person v/4 personer i perioden 11.07-30.09, fra kr. 22.400,- / i perioden 01.10-31.10 fra kr. 18.100,-
Pris per person v/4 personer i perioden 01.11-15.12 fra kr. 17.700,- /i perioden 16.12-22.12 fra kr. 19.500,-
Pris per person v/4 personer i perioden 23.12-01.01 fra kr. 21.300,-
Indikationspriser 2019:
Pris per person v/4 personer i perioden 02.01-31.03, 16.12-22.12 fra kr. 18.300,-
Pris per person v/4 personer i perioden 01.04-30.06 fra kr. 16.800,- / 01.07-30.09 fra kr. 22.400,-
Pris per person v/4 personer i perioden 01.10-31.10 fra kr. 18.700 / 01.11-15.11 fra kr. 17.900,-
Pris per person v/4 personer i perioden 23.12-02.01.20 fra kr. 21.300,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 12.500,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 1.250,-
Bemærk:
De nævnte priser er vejledende og ved fire deltagere. I kan rejse det antal I ønsker, forhør nærmere for pris. Den endelige pris afhænger af
flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles samt deltagerantal har også indflydelse på prisen. Der tages forbehold for ændring af tider og
indkvarteringssteder.
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