
Tlf.: 8873 4000        |    africatours.dk    |    info@africatours.dk

Big Five Kenya SafariBig Five Kenya Safari

9 dage fra kr. 17.100 v/4 deltagere
REJSERUTE: NAIROBI - OL PEJETA - NAKURU - 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

Big Five Kenya SafariBig Five Kenya Safari

Big Five Kenya Safari er for jer, der ønsker at opleve Afrikas klassiske dyreliv – inklusive The Big Five; Elefant, bøffel, løve, leopard og
næsehorn. Og safarien bringer jer til såvel sø- som savanneområder og ruten er tilrettelagt således, at der er god tid til at nyde dyrelivet
samtidigt med, at I kommer vidt omkring på safarien.

Safarien køres i store, stærke 4*4, hvilket sikrer jer at I kan opleve dyrelivet tæt på uanset hvilket terræn I bevæger jer i.

I Ol Pejeta (Sweetwaters) skal I glæde jer til muligheden for at se såvel
løver, som næsehorn og chimpanser.

Ved søområderne Nakuru og Naivasha venter der et stort varieret
fugleliv, sejltur blandt flodheste, næsehorn, giraffer og bøfler og som
finalen: verdensklasse oplevelser i Masai Mara – savanneområdet
kendt fra utallige film og fra TV.

Og Masai Mara er betagende. Gnuer, zebraer, antiloper og masser af
rovdyr ikke mindst. I Masai Mara er der også mulighed for at besøge
en masai landsby, flyve i luftballon, nyde en bush-breakfast og meget
andet.

Med indkvartering i skønne luksustelte i Ol Pejeta og i Masai Mara,
safari i 4*4, og ikke mindst udsigten til store safarioplevelser er der
masser at se frem til.

Med afrejse hver dag året rundt er der således mulighed for at opleve
denne eventyrlige safarirejse, når det passer jer allerbedst. Karibu
Sana – Velkommen.

Der er mulighed for at forlænge med badeferie ved Kenya Kysten eller
den eksotiske krydderi-ø Zanzibar. Forhør nærmere. 

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Big Five Kenya SafariBig Five Kenya Safari
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Nairobi

Først på morgenen flyver I fra Danmark mod Nairobi i Kenya, og med flyskifte i Europa undervejs. På flyveturen fra Europa mod Kenya serveres der
frokost, lette måltider og fri drikkevarer ombord.

Ankomst til Nairobi samme aften, hvor I modtages af en chauffør, der kører jer til jeres hotel for natten. Ophold er inklusive morgenmad.

Dag 2: Nairobi - Sweetwaters (Ol Pejeta)

Efter en overnatning på jeres hotel efterfulgt af skøn morgenmad er det tid til safari. Jeres private engelsktalende chauffør/guide henter jer i
receptionen, og sammen går I til safaribilen, en 4*4, der er parkeret udenfor hotellet.

I safaribilen er der plads til seks personer, alle har vinduesplads og et godt syn til både dyr, og natur undervejs. Taget på safaribilen kan ligeledes
løftes op i forbindelse med safarikørslerne, så man er sikret de bedste muligheder for at fotografere undervejs.

Fra Nairobi køres mod nord og mod højlandet – retningen er sat efter Ol Pejeta - et af Kenyas fire private reservater. Ol Pejeta er beliggende for
foden af Mount Kenya.

Jeres indkvartering for de kommende to dage er på Sweetwaters Serena Camp, og opholdet er i store, luksusprægede telte. Sweetwaters Serena
Camp har 39 luksustelte alle med egen veranda samt udsigt til et vandhul.  Efter ankomst nyder I en dejlig frokost inden I kører på game drive –
safari – resten af eftermiddagen. Herefter returneres til campen for middag og overnatning.

Dag 3: Sweetwaters (Ol Pejeta)

Tidlig morgen køres safarikørsel i det private reservat, og I kommer vidt omkring i det dyrerige område. Ud over en dyrerig safari er der under
safarien en fantastisk udsigt til Kenyas højeste  - og Afrikas næsthøjeste bjerg – Mount Kenya.

Retur til campen for frokost efterfulgt af et par timers afslapning, hvor udsigten til vandhullet og dyrelivet kan nydes direkte fra verandaen fra teltet.
På Sweetwaters Serena Camp er der også en skøn swimmingpool, der let frister i det skønne vejr.

Midt på eftermiddagen er det igen tid til safari i området, hvor der er mulighed for at opleve alt fra løver, til næsehorn, og chimpanser i reservat.
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PROGRAM

Dag 4: Sweetwaters - Lake Nakuru - Lake Naivasha

Efter tidlig morgenmad fortsætter I safarien mod vest til gravsænkningen The Great Rift Valley.

Overnatning er ved den smukke Lake Naivasha-sø, men på vejen dertil kører I via Kenyas berømte soda-sø Lake Nakuru. Nakuru-søen var i årtier
verdensberømt for at huse ekstremt store koncentrationer af den lyserøde flamingo, flere andre fuglearter, bøfler, træklatrende løver, zebraer og
også den udrydningstruede Rotchild-giraf.

På grund af de senere års skiftende mængder af nedbør er koncentrationen af flamingoer faldet væsentligt. Stadig ses de dog ved søen ligesom
parken fortsat giver et godt indtryk af Kenyas varierede fugleliv.

I har picnickurv med og kører på safari i parken frem til først på eftermiddagen, hvor I sætter kursen mod Lake Naivasha Sopa Lodge, hvor der
overnattes for en nat. Efter ankomst er der check-in efterfulgt af afslapning og middag på lodgen.

Dag 5: Lake Naivasha - Masai Mara

Tidlig morgenmad på lodgen inden I skal på sejltur på Naivasha-søen, der er kendt for et stort og varieret fugleliv samt masser af flodheste i søen.
Lyset om morgenen plejer at være ganske særligt og I kan se frem til en skøn oplevelse på vandet. Sejlturen tager ca. en times tid.

Fra en tur på vandet skal I videre på safari og 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 oplevelser af gazeller, antiloper og andre græsædere ofte præger jeres oplevelser. 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 for de er her allesammen.

I forventer at ankomme til Mara-området over middag - lidt afhængig af oplevelserne undervejs - og nyder den medbragte madpakke på turen til
savannen. En stor del af de sidste timer før ankomsten til lodgen er en lang safarikørsel (game drive). I kører mod jeres camp, Ashnil Mara Camp,
placeret direkte ved Marafloden og et optimalt område at køre på safari i.

Overnatning og alle måltider på campen for de næste tre nætter.

Dag 6+7: Masai Mara

Pragtfulde safaridage med masser af dyrerige oplevelser på savannen venter forude. Safaridagenes præcise indhold kendes naturligvis kun selve
dagene idet I lader dyrene på savannen sætte programmet. Dagene i Masai Mara veksler mellem heldags safari med medbragt frokost til at nyde
ved fx. Mara-floden, og en dag med morgen- og eftermiddagssafari.

Dag 8: Masai Mara - Nairobi - Hjemrejse

Det er tid til at sige på farvel eller på gensyn og køre retur mod Nairobi. I Nairobi nyder I en sen frokost på Karens Coffee Garden inden I besøger
Karen Blixens farm. Efter besøget, der inkluderer en rundvisning inde i selve huset og rundt i haven, fortsættes til lufthavnen for natfly hjem til
Danmark.

Der er mulighed for at forlænge rejsen med ophold ved Kenya Kysten eller den eksotiske krydderi-ø Zanzibar. Der er hjemrejse fra Mombasa eller
Zanzibar hver dag året rundt, hvilket gør det muligt at tilkøbe præcist det antal dage ved Det Indiske Ocean I ønsker jer. Forhør blot nærmere.
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PROGRAM

Dag 9: Hjemkomst Danmark

Efter flyskifte i Europa flyves retur til Danmark mange oplevelser 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
• Sejltur på Lake Naivasha
• En morgen bushbreakfast i Masai Mara
• Besøg ved Karen Blixen Farm/Museum
• En flaske vand per safarikørsel
• Kørsel i 4x4
• Privat engelsktalende chauffør/guide
• 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:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2019:
Pris per person v/4 personer i perioden 02.01-31.03, 01.11-22.12 fra kr. 18.700,- /i perioden 01.04-31.05 fra kr. 17.100,-
Pris per person v/4 personer i perioden 01.06-30.06 fra kr. 17.500,- /i perioden 01.07-31.07 fra kr. 23.500,-
Pris per person v/4 personer i perioden 01.08-30.09 fra kr. 22.400,- /i perioden 01.10-31.10 fra kr. 19.400,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldt betalende fra kr. 12.500,- afhængig af periode
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 450,- - afhængig af periode

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.

Bemærk:
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EKSTRA TILKØB

Forlæng din ferie....Forlæng din ferie....
...med badeferie ved Kenya Kysten og Det Indiske Ocean...med badeferie ved Kenya Kysten og Det Indiske Ocean

Efter en dejlig safari er det pragtfuldt at nyde det varme klima og det
varme Indiske Ocean. Bo på f.eks. Severin Sea Lodge direkte ved
stranden og nyd den eksotiske stemning, inden man rejser retur til
Danmark. Der er mulighed for hjemrejse fra Mombasa hver dag året,
hvilket gør det muligt at tilkøbe præcist det antal dage ved Det Indiske
Ocean man kunne ønske sig. I eksemplet herunder er der inkluderet
fem overnatninger. Ønsker I færre eller flere dage, da forhør blot
nærmere.

Mombasa er beliggende på Kenyas østkyst, og udover at være Kenyas
næstestørste by, så er Mombasa også kilometerlange og kridhvide
strande med eksotiske kokospalmer. Det krystalklare Indiske Ocean er
fortræffeligt at kombinere med en safari.

På kysten findes alt fra det simple strandhotel til det luksuriøes resort med spændende restauranter og de traditionelle ”Dhow” sejlskibe.

Når man taler badeferie ved Mombasa, er der to kystlinjer. Kystlinjen nord for og kystlinjen syd for Mombasa. På nordsiden findes bl.a. strandene
Nyali, Bamburi og Kisauni og sydkysten er kendt for bl.a. Tiwi og særligt Diani.

Dag 8: Nairobi – Mombasa
Efter en dejlig safari er det pragtfuldt at nyde det varme klima og det varme Indiske Ocean. Bo på f.eks. Severin Sea Lodge, der ligger på
nordkysten af Mombasa, direkte ved stranden og nyd den eksotiske stemning, inden man rejser hjem til det danske efterår.

Efter besøget på Karen Blixens farm flyves videre til Mombasa. Ved ankomsten mødes man af en repræsentant fra vores kontor og en chauffør,
der kører til Severin Sea Lodge for badeferie ved Det Indiske Ocean. Ophold er med fem overnatninger m/halvpension.
Tilbuddet kan laves efter det antal nætter I ønsker eller til en anden indkvartering. Valget er jeres.

Dag 9-12: Det Indiske Ocean
Fire hele dage til afslapning, hvor en lang række spændende udflugter kan tilvælges. f.eks. snorkling ved koralrevet, dybhavsfiskeri eller bytur i den
gamle bydel af Mombasa. Alternativt er det tid til at nyde livet ved det skønne pool-område eller på stranden.

Dag 13: Hjemrejse til Danmark
Tidlig morgen køres mod lufthavnen for flyet til Danmark med flyskifte i f.eks Nairobi og Amsterdam. På flyvningen fra Kenya er der gratis måltider,
drikkevarer og underholdninger. Ankomst til Danmark om aftenen.

Forhør nærmere for pris. Vi udregner gerne et uforpligtende tilbud.
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