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8 dage fra kr. 14.500 v/4 deltagere
REJSERUTE: NAIROBI – AMBOSELI – LAKE NAIVASHA – MASAI MARA – NAIROBI
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

I Elefanternes FodsporI Elefanternes Fodspor

Velkommen til en pragtfuld Kenyasafari med varieret natur og fremragende og skøn indkvartering placeret inde i reservaterne. På grænsen
til Tanzania ligger Amboseli National Park. Spørger man de lokale kenyanere, er Amboseli National Park deres foretrukne område for en
safari, og det er ikke uden grund. Vidtstrakte sletter, sumpe med masser af dyr, skovsavanne, og som baggrund Kilimanjaro, Afrikas
højeste bjerg.

I skal også opleve en af Kenyas mange smukke ferskvandssøer i Rift Valley, Lake Naivasha, der byder på et storslået fugleliv samt flodheste
og turen afsluttes med imponerende Masai Mara.

Masai Mara er fantastiske naturscenerier, kuperede sletter, bakker og
mindre skovområder, godt forsynet med vand fra Mara-floden, som
løber igennem parken fra nord til syd. Her er en utrolig rigdom af vilde
dyr og ikke mindst af de store katte – løver, geparder og leoparder. I
Mara-floden er der masser af krokodiller og store flokke af flodheste,
men området byder også på et betagende fugleliv samt det
spændende Masai-folk.

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 og garanti for afrejse. Rejsen indledes
med en overnatning i Nairobi, så I har de bedste betingelser for et
stort udbytte af safaridagene allerede fra dag 1.

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.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

I Elefanternes FodsporI Elefanternes Fodspor
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Nairobi

Fra Danmark flyves tidlig morgen 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. Ankomst samme Nairobi samme aften. I mødes af en chauffør, der
kører jer til nærliggende hotel. Check-in og overnatning.

Dag 2: Nairobi - Amboseli

Efter en god nats søvn er det tid til morgenmad på hotellet. Herefter afhentes I af jeres chauffør på hotellet, og safarien starter med kørsel mod
sydøst og ud ad Nairobi, Kenyas pulserende hovedstad. Stille og roligt ligger i Nairobi bag jer. Kursen er sydøst og I kører til den berømte Amboseli
National Park for frokost. Efter et lille hvil har I turens første game drive/safarikørsel.

Indkvartering for to nætter på Ol Tukai Lodge beliggende inde i selve Amboseli National Park og med udsigt direkte til Kilimanjaro. Lodgen har
meget ofte besøg af elefanter meget tæt ved indhegningen omkring lodgen. Dertil et enormt antal fugle og i mange arter. Et fantastisk plus og den
helt rigtige start på sin Kenya safari sådan at sidde på sin veranda med udsigt til Afrikas højeste bjerg og et par elefanter i forgrunden.

Dag 3: Amboseli

Hele dagen tilbringes i Amboseli National Park, der nærmest er flad som en pandekage, bortset fra Kilimanjaro i horisonten. Safarikørsel tidlig
morgen og igen om eftermiddagen. Endvidere nydes parkens smukke beliggenhed ved Kilimanjaro.

Omtrent midt i parken er der flere sumpområder, og det er her, den største koncentration af vilde dyr opleves. Amboseli er specielt kendt for store
flokke af elefanter, men også for et utrolig rigt fugleliv. Blandt andet ses væverfugle, musvåger, høge, ørne, og flere forskellige arter af hejrer. Af vildt
ses blandt andet bøfler, løver, geparder, zebraer, gnuer, gazeller og giraffer.

Dag 4: Amboseli - Lake Naivasha

I fortsætter fra Amboseli til den store gravsænkning Rift Valley og ferskvandssøen Lake Naivasha, hvor I ankommer i tide til frokost ved den dejlige
og smukt beliggende Sopa Lodge, hvor I indkvarteres for én nat. Resten af dagen er til afslapning ved hotellets pool og gåture i den smukke store
park/have.

Lodgen ligger direkte ned til søen i en enestående smuk have, hvor der går vandbukke, antiloper, zebraer og nogle gange giraffer rundt og om
natten kommer flodhestene på land for at stille sulten.

© Africa Tours 2015 africatours.dk Side 4



PROGRAM

Dag 5: Lake Naivasha - Masai Mara

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

Herefter fortsætter safarien 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 flere møder med gazeller, antiloper og andre græsædere ofte præger oplevelserne. Masai Mara-reservatet udgør den nordlige del
af Tanzanias kendte Serengeti-slette og er fantastisk hele året. I vil altid opleve mange forskellige dyrearter og store flokke af elefanter, bøfler,
rovdyr, og deres byttedyr ses oftere her end de fleste andre steder i Afrika.
Kig godt efter løver, geparder, sjakaler, hyæner og leoparder.

I forventer at ankomme til Mara-området midt på dagen. I medbringer madpakker og en stor del af de sidste timer før ankomst til jeres
indkvartring er en lang safarikørsel (game drive), før der er indkvartering på den hyggelige og charmerende Ashnil Mara Camp 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 store luksustelte med eget bad/toilet. Dette giver en autentisk Afrika oplevelse,
at overnatte i telt, hvor lydene fra savannen høres tydeligt ikke mindst om natten.

Dag 6: Masai Mara

Dagen starter med morgensafari i området efterfulgt af morgenmad på lodgen. Fra den tidlige morgenstund, hvor den lette kølighed stadig
hersker, opsøger I store oplevelser blandt Afrikas berømte ”Big Five” – elefant, bøffel, løve, leopard og næsehorn. Der er ofte rigtig gode muligheder
for at tage nogle fantastiske billeder.

Senere serveres frokost på lodgen og eftermiddagen er til afslapning, inden der igen køres ud på safari om 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.

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.

Dag 7+8: 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.
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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
• Indkvartering hotel Intercontinental i Nairobi på ankomstdagen, inkl.
morgenmad
• Indkvartering med placering i safariområderne
• Helpension under safari
• Entré til nationalparkerne
• Sejltur på Lake Naivasha
• Al safarikørsel i 6 personeres minibus, 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 01.07-10.07, 01.11-20.12 fra kr. 14.900,-
Pris per person v/4 personer i perioden 11.07-30.09, 21.12-02.01.2019 fra kr. 17.300,-
Pris per person v/4 personer i perioden 01.10-31.10 fra kr. 15.200,-
Indikationspriser 2019:
Pris per person v/4 personer i perioden 02.01-31.03, 01.11-20.12 fra kr. 15.500,-
Pris per person v/4 personer i perioden 01.04-30.06 fra kr. 14.500,- / i perioden 01.07-30.09 fra kr. 18.200,-
Pris per person v/4 personer i perioden 01.10-31.10 fra kr. 16.400,- / i perioden 21.12-02.01.20 fra kr. 17.500,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 10.800,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 450,-
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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