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Kenya Familie SafariKenya Familie Safari

11 dage fra kr. 17.700
REJSERUTE: NAIROBI - MASAI MARA - NAIVASHA - MOMBASA
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

Kenya Familie SafariKenya Familie Safari

Tag med Africa Tours på en kort, men dyrerig safari i Kenya, et af verdens bedste safarilande.

Rejsen er med dansktalende ekspertrejseleder. Med kombinationen af safari i Kenya og badeferie ved det varme indiske ocean, garanterer
vi for en fantastisk rejse.

Rejsen er for alle. Den er børnevenlig, den er for familien og for seniorer. Kort beskrevet er der ikke ret meget kørsel, til gengæld både en
sejltur blandt flodheste, besøg i en masai-landsby, og så er der også inkluderet et besøg ved elefantbørnehjemmet, giraf-centret,
smykkeværkstedet Kazuri og Karen Blixen Farm i Nairobi.

Derudover to dage i Masai Mara, et af verdens fineste og mest
dyrerige safariområder.

Alle lodges er nøje udvalgte i forhold til udsigter og ikke mindst en
placering inde midt blandt dyrene i de reservater og nationalparker, vi
skal besøge undervejs.

Efter safarien fortsætter vi til det varme og smukke indiske Ocean,
hvor svajende palmer, 26 grader varmt ocean, kridhvide strande og
verdens næstlængste koralrev nydes som afslutning på eventyret.

Glæd jer til en rigtig dejlig safari, hvor mødet med savannen, en unik
rejseleder og de afrikanske dyr bliver til en oplevelse, I aldrig glemmer.

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.

Velkommen på Kenya Familie Safari med Africa Tours.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Kenya Familie SafariKenya Familie Safari
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Nairobi

I flyver fra Danmark til Kenya tidligt om morgenen via flyskifte i Europa, fx. Amsterdam. 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 blandt tilbyder
biograffilm, musik og anden underholdning. Ankomst Nairobi samme aften, hvor en chauffør eller en repræsentant fra Africa Tours byder
velkommen og kører jer til nærliggende hotel for en overnatning.

Indkvartering for to nætter inklusiv morgenmad.

Dag 2: Udflugtsdag i Nairobi

Efter en god nats søvn og en dejlig morgenmad på hotellet møder jeres dansktalende rejseleder jer i hotellets reception til en kort briefing inden
vores udflugtsdag i Kenyas hovedstad Nairobi starter.
Endeligt tidspunkt for opsamling på hotellet er normalt kl. 08.30.

Inden dagens program starter er der mulighed for at aflevere sin bagage (til brug for badeferien) til en repræsentant fra vores kontor i Kenya. Han
vil som en ekstra service tage badeferiebagagen med til vores kontor, og her opbevare den sikkert til efter safarien. Bagagen til badeferien
modtages igen i lufthavnen inden den videre flyvning til Det Indiske Ocean og badeferien.

Vi kører gennem Nairobis ofte tætte trafik og starter ud på Giraf-centret, hvor der er mulighed for at komme helt tæt på de smukke giraffer. Vi
besøger også det populære Daphne Sheldrick elefant-plejecenter, der dagligt har åbent fra kl. 11.-12.00. Vi oplever de små elefanter, der alle er
blevet forladt eller væk fra deres mor, og elefanterne er rigtig på slap line i den time, der dagligt kommer gæster forbi stedet. Et hyggeligt besøg og
en rigtig god oplevelse for såvel børn som voksne.

Herefter er det blevet tid til at nyde frokosten på det nærliggende Tamambo Karen Blixen Coffee Garden. I dag ligger restauranten omgivet af en
fantastisk smuk og frodig have med store træer og farvestrålende planter. Oprindeligt var der jord, der hørte med til Karen Blixens Farm og hvor
hendes bestyrer boede og kaffemarkerne lå.

Efter frokosten besøg på Kazuri-fabrikken, der fremstiller de verdensberømte keramikperler. Projektet startede oprindeligt for enlige mødre i
slumområderne, der gav dem en mulighed for at tjene penge. I dag er det fortsat en arbejdsplads for mange enlige mødre, men også 2. og 3.
generation af de første ansatte er at finde på fabrikken. Perlerne produceres i hånden og er af fremragende kvalitet og videre til Ocean Sole. Det er
ligesom Kazuri et enestående projekt, hvor gamle klipklappere genanvendes og omdannes til farvestrålende Afrikanske dyr.

Herfra returnerer vi tilbage til vores hotel for natten og mon ikke også der er tid til at nyde en tur i poolen. Middagen nydes på Kenyas kendte
restaurant Carnivore. 
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Dag 3: Fra storbyen Nairobi til den flade græssavanne Masai Mara

Naturfotografer fra hele verden rejser til Masai Maras savanne for at filme dyr. Og med god grund – de er der overalt og i massevis.

Efter morgenmad lægger vi storbyen bag os og kører mod Masai Mara. Køreturen i sig selv er betagende, men også som at bevæge sig fra en
tidszone til en anden. Vi oplever virkelig en stor variation og forskel i landskabet, når vi kører fra ”vores egen virkelighed” med hovedstadens høje
bygninger, gader, trafik osv. til forstad, landsbyer og den flade savanne hvor de farvestrålende masaier lever.

Vi er fremme på vores indkvartering Mara Fig Tree Camp til sen frokost. Her indkvarteres vi for to nætter i store luksustelte med eget bad/toilet og
hvor lydene fra savannen høres når mørket falder på og giver en meget autentisk Afrika oplevelse.

Om eftermiddagen kører vi ud på vores første game drive (safarikørsel). Ingen ved, hvem der byder velkommen på dagen, vi ankommer. Er det
løverne, girafferne, zebraerne, bøflerne eller mon elefanterne, vi først får øje på?

Dag 4: Safari i verdensberømte Masai Mara

En ting er sikkert. Dagen kommer til at byde på rigtig mange dyr, og naturligvis har vores chauffører åbnet tagvinduet, så vi har en rigtig god
mulighed for at se dyrene. Kikkert og kameralinser er altid en god ting at medbringe til områder med dyr, men i Masai Mara kan man uden
problemer fotografere dyr selv med relativt små lommekameraer.

På kryds og tværs gennem det godt 1.500 kvadratkilometer store reservat bugter sig floder på kryds og tværs. Her søger dyrene naturligt hen for at
drikke, og der er oftest rigtig gode muligheder for fantastiske billeder.

Ved floderne ligger krokodillerne på lur, og forsøger et eller flere dyr at krydse floden, er dramaet i gang.

I Masai Mara finder man også den største koncentration af løver i Kenya, ligesom også både leoparder og geparder er rigtig flot repræsenteret.
Derudover også bøfler, næsehorn og elefanter.

På Masai Maras sletter kommer vi også til at hilse på flokke af gnuer, zebraer, flodheste, 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.

Savannen er næsten flad som en græsmark i Danmark. Og at se solen gå ned over savannen i Masai Mara i Kenya efter en flot dag med dyr og
masser af oplevelser, er en smuk oplevelse. Helt stille forsvinder solen, og pludselig er det bælgragende mørkt.

Som med et fingerknips slukkes lyset, og dagen er ved at være forbi.

De næste tolv timer er rovdyrenes. Dagen igennem har de samlet kræfter til nattens jagter, og naturens gang er nu alvor for græsæderne.
Antiloperne, zebraerne, små som store er de i spil som nattens bytte.

Det er muligt med en flyvetur i luftballon ved solopgang (ikke inkluderet). En smuk, smuk oplevelse som alle mindst en gang i livet bør give sig selv.
Fascinerende. Næsten uvirkeligt og en stor oplevelse, der afsluttes med morgenmad og champagne på savannen. (Vi anbefaler dette bookes
hjemmefra p.g.a begrænsning af pladser)
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Dag 5: De farvestrålende masaier og Naivasha-søen

Skønne safarioplevelser rigere er vi klar til at køre fra Masai Mara for måske at sige på gensyn til reservatet en anden god gang.

Fra morgenen besøger vi en lokal masailandsby. En rigtig spændende oplevelse og et møde med en helt fremmed kultur. Hjerteligt inviteres vi
indenfor i landsbyen, hvor vi bydes velkommen af sang fra landsbyens kvinder samt mændenes kraftfulde hop.
Vi får mulighed for at komme ind i hytterne, og for at købe en souvenir med hjem. Et stærkt møde der sætter sig som et spændende minde længe
efter turens hjemkomst.

Vi medbringer frokosten og nyder køreturen mod Naivasha søen, der er en af Kenyas mange søer i Great Rift Valley-området.

Hen på eftermiddagen er vi fremme på vores indkvartering for natten; Lake Naivasha Sopa Lodge.

Lodgen er beliggende i en stor smuk grøn park direkte ned til den store sø.  Indkvartering i hytter der alle ligger med udsigt til parken hvor giraffer,
zebraer, antiloper samt små sort-hvide colubusaber bl.a. går frit omkring.
Om aftenen ses ofte flodheste der kommer op fra søen i parken, hvor de går rundt og græsser.

Om eftermiddagen vil der være tid til at nyde nogle timer i parken, hvor man frit selv kan gå rundt eller få sig en dukkert i den dejlige svimming-pool
inden middagen serveres i hovedbygningen.

Dag 6: Sejltur på Naivasha søen, Nairobi og Mombasa

Efter dejlig morgenmad stiger vi ombord i vore både og sejler ud på søen. Naivasha søen er en ferskvandssø, og i søen og ved de omkringliggende
områder ses et imponerende fugleliv.

Over os ser vi måske den afrikanske flodørn, der minder meget om vores fiskeørn. Også andre store fugle som f.eks. pelikaner ses ofte ved Lake
Naivasha. I søen ses masser af flodheste – en stor oplevelse, tæt på!

Fra Naivasha returnerer vi til hovedstaden Nairobi, hvor vi undervejs gør stop og spiser medbragte frokostpakker inden vi først på eftermiddagen
er tilbage i Nairobi for at opleve Karen Blixens Farm, der i dag er museum.
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”.

Videre til lufthavnen i Nairobi, hvor vi ved afgangshallen siger farvel til vores rejseleder. Fra Nairobi er der en times flyvning til Mombasa, og på
vejen dertil er der ved klart vejr mulighed for at se Kilimanjaro, Tanzanias og også Afrikas højeste bjerg.

I ankomsthallen i Mombasa Lufthavn mødes I af en repræsentant fra vores kontor, der kører jer til Travellers Beach Club, jeres hotel, for check-in.
Vores repræsentant kommer endvidere på besøg på hotellet i løbet af ugen ligesom han senest dagen før hjemrejse lægger besked med
opsamlingstidspunkt på hotellet i forhold til hjemrejsen til Danmark, når ferien er forbi.

Værelserne på hotellet er dejligt lyse og med god plads. Alle har balkon eller terrasse, aircondition, TV og hårtørrer.
På hotellet er der flere forskellige svimming-pools, børnepool og også børneklub. Der er også mulighed for at bestille aktiviteter som dykning,
dybhavsfiskeri, vandski, snorkling og meget mere.

Indkvartering for fem nætter med all-inclusive.

Travellers Beach Club ligger på nordkysten af Mombasa. Africa Tours tilbyder en lang række forskellige indkvarteringer. Både på sydkysten også
kendt som Diani Beach eller det knap så turistede Kilifi, Watamu og Malindi der ligger 1-2 timers kørsel nord for Mombasa.
Forhør nærmere ligesom de nævnte antal dage på badeferie også kun er vejledende og kan ændres helt efter jeres ønsker og behov.
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Dag 7-10: Badeferie ved Det Indiske Ocean

Skønne dage og tid til at benytte hotellets mange faciliteter eller til at dase ved stranden.

Temperaturen er året rundt 25 – 32 grader, og med det 26 grader varme Indiske Ocean, er Mombasa og Det Indiske Ocean et fantastisk rejsemål
for alle, der holder af skønne strande og behagelige temperaturer.

Ønsker man at deltage i forskellige udflugter, kan dette nemt arrangeres og direkte fra hotellet.

Dag 11: Hjemrejse

En herlig rejse med mange oplevelser er nu ved at være forbi. Efter en tidlig morgenmad køres I til lufthavnen for fly hjem mod Danmark. Ankomst
samme aften.
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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 overnatninger i Nairobi inkl. morgenmad
• Indkvartering med placering inde midt i safariområderne
• Helpension under safari/Entré til nationalparkerne
• Besøg Daphne Sheldrick Elefantbørnehjem og giraf-centret
• Besøg Kazuri , Ocean Sole og Karen Blixen Farm/Museum
• Frokost Karens Coffee Garden og middag restaurant Carnivore
• Sejltur på Lake Naivasha
• Besøg masailandsby
• En flaske vand per safarikørsel
• Dansktalende ekspertrejseleder under safarien
• Fem nætter Travellers Beach Resort m/all-inclusive
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter/Rejsegarantifond

• Visum til Kenya USD 50
• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter, f.eks ballonsafari
• Forsikringer

Afrejsedatoer i 2020: 2/2, 4/2, 6/2, 9/2, 1/7, 8/7, 7/10, 8/10, 14/10

Indikationspriser 2020:
Pris per person i februar fra kr. 17.700,- / Pris per person juli fra kr. 20.300,-
Pris per person i oktober fra kr. 17.900
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 13.100 / Tillæg for enkeltværelse fra + kr. 2.100

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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