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9 dage fra kr. 24.900
REJSERUTE: NAIROBI - MARA NORTH - NAIROBI
100% garanti for afrejse og Karen Blixen-ekspert John Christensen som rejseleder 



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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REJSEKONSULENT

I Baronessens FodsporI Baronessens Fodspor

En fantastisk Kenyarejse venter forude, når vi sammen med vores rejseleder, Karen Blixen-eksperten John Christensen, drager mod Kenya.
En rejse med masser af oplevelser, safari, betagende solnedgange, og en natur, der er fuldstændig ubeskrivelig. Oplevelserne står i kø på
vores rejse, og ikke uden grund er Kenya et af verdens absolut bedste safarilande. Koncentrationen og variationen af dyr betager enhver.

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 naturen.
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 VILDT, det er safari - når det er allerbedst.

Rejsen indledes med en Karen Blixen dag i Nairobi, hvor bl.a. Karen
Blixens Farm/museum besøges.

På hele safarien skal vi bo på Karen Blixen Camp i Mara North
Conservancy. Og på campen er intet overladt til tilfældighederne. Mad,
service, og betjening er i top. Beliggenheden er lige til Marafloden,
hvortil udsigten kan nydes fra vores luksustelte og campens udsøgte
restaurant. Vi flyver til og fra savannen, så vi udnytter tiden bedst
muligt.

Jeres danske rejseleder og Karen Blixen ekspert John Christensen
møder jer i Nairobi.

Med John som rejseleder på en tur til Kenya og Karen Blixen Camp er
man i de allermest erfarne hænder.

Citat John: ”Har man først én gang oplevet at være på en safari tur, og
oplevet den storslåede natur og de vilde dyr, længes man altid tilbage
til den afrikanske savanne”.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

I Baronessens FodsporI Baronessens Fodspor
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: På vej til Kenya

I flyver fra Danmark til Kenya tidligt om morgenen via flyskifte i Europa. Flyrejsen er med KLM eller et andet internationalt selskab. Mad og drikke er
inkluderet på flyvningen fra Europa til Kenya. Ombord på flyvningen er der også gratis underholdningssystem, der tilbyder biograffilm, musik og
anden underholdning.

Ankomst Nairobi samme aften, hvor en repræsentant fra Africa Tours byder velkommen og kører jer til Intercontinental Hotel, der ligger ca.15min
kørsel fra lufthavnen. Overnatning for to nætter, opholdet er inklusive morgenmad.

Jeres danske rejseleder og Karen Blixen-ekspert John Christensen møder jer på hotellet i Kenya.

Dag 2: Baronessens Nairobi

Dagen står i Baronessens tegn, hvor John Christensen tager jer med rundt i Nairobi.

Vi skal besøge Karen Blixens Museum/Farm. For mange danskere er det et stort ønske at opleve den store, danske forfatterindes hjem i Kenya, og
atmosfæren fra dengang. Mange af værelserne står endnu som, da Karen Blixen levede på stedet. Samtidigt ses også flere giner med noget af den
beklædning som Robert Redford og Meryl Streep havde på i forbindelse med storfilmen og klassikeren ”Out Of Africa”. Undervejs på rundvisningen
fortæller en lokal guide anekdoter om Karen Blixens tid i Kenya, og efterfølgende vil John Christensen fortælle mere om Karen Blixen.

Vi spiser frokost på den hyggelige Karens Coffee Garden inden vi som afslutning på vores Karen Blixen dag tager ud og ser Denys Finch Hattons
grav ved Kahara. Stedet havde Karen og Finch Hattons selv udvalgt. Efter at Karen var vendt tilbage til Danmark, fik hun et brev om, at der var
blevet observeret et løvepar liggende på graven og kigge udover sletterne, hvor Karen og Dennys så tit have været på safari. Ved graven har hans
bror fået opført en obelisk. Finch Hatton er begravet lige foran obelisken, og graven markeres af fire granitstolper.

Efter besøget returnerer vi til hotellet, hvor der om aftenen vil være fællesmiddag.
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Dag 3: Karen Blixen Camp og Mara

Morgenmaden nydes på hotellet inden vi afhentes og køres til den lille air-strip, Wilson, hvor vores fly til savannen venter os.

Flyveturen er behagelig, og vi får set savannen fra oven - en stor og betagende oplevelse. Vi lander på en lille air-strip på savannen og kører i åbne
safaribiler til Karen Blixen Camp, vores indkvartering for de næste dage. Stedet er aldeles betagende, og flere danskere har allerede stiftet positivt
bekendtskab med Karen Blixen Camp.

Fra lodgen er der direkte udsigt til Mara-floden. Betagende, vildt og helt utroligt at kunne nyde dyrene, der tiltrækkes af det livgivende vand blot
relativt få meter fra verandaen. Campen, der består af 22 yderst rummelige og luksusprægede kanvastelte, er en af de mest charmerende og
stemningsfulde camps i Kenya, og man har på Karen Blixen Camp virkelig formået at kombinere høj komfort og en atmosfære fra en svunden tid
med alt, hvad den moderne turist forventer.

Indkvartering for fem nætter. Under opholdet på Karen Blixen Camp vil rejseleder, John Christensen, fortælle små og store historier om Karen
Blixens tid i Kenya og om hans egen tid på campen.

Dag 4-7: Safari i åbne safaribiler   en vild oplevelse!

Mara North er et godt 300 km2 stort privatejet reservat, der ligger i åben forbindelse til Masai Mara, der er godt 1.500 kvadratkilometer stort, og er
hjemsted for en ufattelig mængde dyr.
I kører på safari morgen og aften i campens egne biler, og på jeres safaridage kommer I til at opleve såvel små som store rovdyr, græsædere og
masser af fugle.

Mara er en del af det gigantiske Serengeti-økosystem, hvor nationalparken Serengeti ligger syd for Masai Mara og dermed i Tanzania. I Mara finder
man de store kattedyr. Særligt er leoparder, geparder og løver rigtig godt 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. Husk derfor
masser af hukommelseskort til kameraet og videokameraet.

Mara er også masaifolket, og det er naturligvis også muligt at besøge en masailandsby i forbindelse med jeres ophold i reservatet. Besøget i en
masailandsby er både et besøg hos en helt, helt anden kultur end jeres egen, og også muligheden for at købe spændende souvenirs med hjem.

Under hele opholdet ser I til at udnytte dagene bedst muligt, så I får de bedste minder med hjem.

Ønskes en tur i en luftballon, er Mara vel nok et af de mest spændende steder for dette overhovedet. Ballonsafari kan bestilles såvel hjemmefra
som på campen samt det er muligt at tilkøbe sundowner og bushdinner under åben himmel. Hør nærmere.

Siger man Karen Blixen, siger mange også storfilmen ”Out of Africa”. I forbindelse med opholdet på Karen Blixen Camp arrangeres en fremvisning
af filmen. Hvis vejret er klart, er forevisningen udendørs under Afrikas stjernehimmel, alternativt vises filmen indendørs.

Dag 8: Out of Africa

Vi siger farvel til Karen Blixen Camp, Mara og safari i verdensklasse.  I små fly flyver vi fra den dyrerige savanne og tilbage til Nairobi. I Nairobi nyder
vi en farvel middag på den berømte restaurant Carnivore.

Efter middagen køres til lufthavnen for flyvning retur til Danmark via f.eks Amsterdam.

Dag 9: Hjemkomst

Ankomst til Danmark i løbet af dagen – Mange oplevelser og 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
• To nætter Intercontinental Hotel m/morgenmad
• Fly Wilson – Mara – Wilson
• Fem nætter og luksussafari på Karen Blixen Camp
• Safari i åbne 4*4 under ophold på Karen Blixen Camp
• Alle måltider på KBC samt kaffe, te, øl, sodavand samt husets vine
• Entre til nationalparken
• Fælles middag Intercontinental Hotel dag 2
• Udflugtsdag i Nairobi inkl. frokost dag 2
• Afskedsmiddag Carnivore
• Engelsktalende chauffør/guide
• Kenya og Karen Blixen-ekspert, rejseleder John Christensen
• 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

Afrejsedato 2019: 3/10

Indikationspris 2019:
Pris per person i delt dobbeltværelse fra kr. 24.900,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 2.500,-

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.

Det er også muligt at forlænge rejsen med badeferie ved Det Indiske Ocean. Forhør nærmere.
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PRAKTISK INFO

Om John ChristensenOm John Christensen
Kenya- og Karen Blixen ekspertKenya- og Karen Blixen ekspert

Lige fra barnsben har John været meget begejstret for Karen Blixen, og
netop hans interesse for Karen Blixen bragte ham til Kenya for ca. 25
år siden som rejseleder.

Ligesom Baronessen blev John meget begejstret for Kenya og landets
befolkning. Herefter blev det til nogle år i Danmark i rejsebranchen,
hvorefter Kenya kaldte igen.

Her var John med fra begyndelsen af tilblivelsen af Karen Blixen Camp
og hvor han boede mere end 4 år i campen. Her lærte John bl.a. at
løbe fra flodheste og opfostre antilopeunger, udover at bygge en
camp.

Herefter gik turen til den nordlige del af verden - Grønland og til hans
anden store interesse Knud Rasmussen.

John har atter Danmark som base og arbejder udover som rejseleder i Afrika og det Arktiske, også som foredragsholder om bl.a. Karen Blixens liv
og om Afrika i dag.
Med John som rejseleder på en tur til Kenya og Karen Blixen Camp er man i de allermest erfarne hænder.
Citat John: ”Har man først én gang oplevet at være på en safari tur, og oplevet den storslåede natur og de vilde dyr, længes man altid tilbage til den
afrikanske savanne”.
I marts 2017 var John også rejseleder på I Baronessens Fodspor. Vi har bl.a. modtaget disse to tilbagemeldinger fra gæster fra turen:

Ane Friis, har givet 5-stjerner på Trustpilot:
John Christensen er en formidabel rejseleder. Karen Blixen Camp er med beliggenhed, personalets omsorg, udsøgte madoplevelser, dygtige
chaufører - og den økologiske bevidsthed overfor naturen & masaierne - de oprindelige ejere - en stærk oplevelse, der går én i blodet. Ja, tak - jeg
kommer gerne igen!
Africa Tours er med deres bevidste profil om at beskytte dyrelivet og samarbejde med lokalbefolkningen et oplagt valg! Både det danske kontor og
personalet i Kenya yder en god service. TAK!

Ninna og Svend Larsen, har givet 5-stjerner på Trustpilot:
Efter en behagelig flyvetur i et mindre fly fra Nairobi og ud til air-strippen startede vi derfra på safaritur. Efter denne tur og velankommen til Karen
Blixen Camp blev vi modtaget af et venligt og hjælpsomt personale. Meget fine store telte med eget bad, toilet og stor terrasse.
De følgende dage stod i safariens tegn, hvor vi ved hjælp af dygtige chauffører blev kørt ud i områderne og meget, meget tæt på de vilde dyr.
Fantastiske oplevelser der ikke kan beskrives, men skal opleves.
Vores rejseleder John Christensen skylder vi alle en stor tak, for uden hans store viden om Karen Blixen, området og campen, som han har været
med til at bygge, blev turen en oplevelse vi aldrig vil glemme. Campen ligger ned Mara floden og at høre naturens lyde om dagen og aftenen
fuldender hele oplevelsen. En stor tak skal lyde til vore rejsevenner på safarien, stor tak til Africatours for en spændende og veltilrettelagt tur, og
stor tak til chauffører og personale på campen.
Mange hilsner Ninna og Svend Erik Larsen
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