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Kenya Luksus Safari
og Kenya Kysten
Kenya Luksus Safari
og Kenya Kysten

12 dage fra kr. 25.200
REJSERUTE: NAIROBI - MARA NORTH - CHALE ISLAND - NAIROBI
Afrejse hver dag, indkvartering på højt niveau og safari i åbne biler



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 Luksus Safari og Kenya
Kysten
Kenya Luksus Safari og Kenya
Kysten

Storslåede safarioplevelser, betagende solnedgange og en helt fantastisk natur. Oplevelserne er mange, og ikke uden grund er Kenya et af
verdens absolut bedste safarilande. Koncentrationen og variationen betager enhver.

Med et ophold på Karen Blixen Camp, er intet overladt til tilfældighederne. Mad, service, og betjening er i top. Beliggenheden er lige til
Mara-floden, hvor til udsigten kan nydes fra luksustelte og campens udsøgte restaurant. Safarien indledes og afsluttes optimalt med fly til
og fra savannen, og har man lyst er der naturligvis mulighed for at forlænge safarien med afslappende badeferie ved Det Indiske Ocean.

Mara North reservatet ligger som en direkte og åben nordvestlig
forlængelse af de verdensberømte parker Masai Mara og Serengeti,
som det ”deler” dyr med. Stort set alt det berømte afrikanske storvildt
kan altså ses i området, bl.a. de sagnomspundne Big Five; elefant,
næsehorn, bøffel, løve og leopard, men næsehornene er dog ret
fåtallige.

Mara North Conservancy er et non-profit selskab, med naturbevarelse,
bæredygtig turisme og lokal udvikling i fokus. Det betyder bl.a. safari
med et meget begrænset antal sengepladser i området og dermed få
gæster, som medfører en mere eksklusiv og privat safari oplevelse
uden for mange biler omkring vildtet. Der er i høj grad også tænkt på
miljøvenlige løsninger i de tolv camps, f.eks. når det gælder energi,
vand og affaldshåndtering.

The Sands at Chale Island er en skøn kombination af natur, komfort og
uberørthed. Hotellet er bygget, så det falder sammen med de smukke
omgivelser i bl.a. Swahili stil og med antikke møbler i mørke træsorter.
På The Sands ønsker man at være så miljøbevidste som muligt, og der
er derfor kun strøm på værelserne i tidsrummet fra kl. 18.00 til 10.00
(gælder dog ikke i receptionen, bar og restaurant).

Denne skønne private ø, Chale, ligger 600 meter fra fastlandet og 10
kilometer nede af og ud for Kenyas berømte og prisvindende strand
Diani Beach. Adgangen til øen er via traktor eller båd afhængig af
tidevandet.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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Kenya Luksus Safari og Kenya
Kysten
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Kysten
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, 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 tilbyder
biograffilm, musik og anden underholdning.

Ankomst Nairobi samme aften, hvor en repræsentant fra Africa Tours byder velkommen og kører jer til Hotel Intercontinental, der ligger i behagelig
køreafstand fra lufthavnen. Det tager normalt godt tyve minutter at køre fra lufthavnen til hotellet. Overnatning for en nat, opholdet er inklusive
morgenmad.

Dag 2: Karen Blixen Camp og Mara

Morgenmaden nydes på hotellet inden I afhentes og køres til den lille air-strip Wilson, hvor jeres fly til savannen venter jer.

Det er også muligt at indlægge et besøg i Nairobi på Karen Blixens Museum/Farm (ikke inkluderet). 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”.

Efter besøget fortsættes til Karen Blixen Coffee Garden for frokost inden I om eftermiddagen flyver fra den lille air-strip Wilson og direkte til
savannen.

Flyveturen er behagelig, og I får set savannen fra oven - en stor og betagende oplevelse. I lander på en lille air-strip på savannen og kører i åbne
safaribiler til Karen Blixen Camp, jeres 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 fire nætter.
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Dag 3-5: 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 jeres ophold 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.

Dag 6: Mara North - Det Indiske Ocean

I siger farvel til Karen Blixen Camp, Mara og safari i verdensklasse.  I små fly flyver I fra den dyrerige savanne og direkte til Det Indiske Ocean. Fly
afgår fra savannen om eftermiddagen og lander i Ukunda, en lokal airstrip (lufthavn) på sydkysten af Mombasa også kendt som Diani Beach. Stort
set direkte ved Det Indiske Ocean.

Efter ankomsten til Det Indiske Ocean kører/sejler I til The Sands at Chale Island, en privat lille ø 600 meter fra fastlandet og ud for Kenyas berømte
og prisvindende strand Diani.
Indkvartering for fem nætter med halvpension i standardværelser. Mulighed for opgradering til andre værelsestyper eller helpension/all-inclusive.
Forhør nærmere.

Dag 7-10: Strand, sand og vand - her er Det Indiske Ocean

Det Indiske Ocean indbyder med sine dejlige godt 28 grader varmt vand til en svømmetur i bølgerne, og er man til snorkling, er der rigtig fine
muligheder for at opleve smukke koraller og farvestrålende fisk. Fra hotellet er der fine muligheder for at deltage i flere forskellige udflugter en
sejltur på havet eller måske prøve dybhavsfiskeri.

Dag 11+12: Out of Africa - Danmark kalder

En stor, mindefuld og dejlig ferie er forbi, og det er tid til at sige farvel til Kenya. I checker ud fra jeres hotel i løbet af formiddagen inden I afhentes
på øen om eftermiddagen (afhængig af tidevandet) og køres til lufthavnen, hvorfra I flyver om aftenen via Nairobi og f.eks Amsterdam med ankomst
til Danmark efterfølgende formiddag mange oplevelser og et stort minde 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 m/morgenmad
• Fly Nairobi – Mara – Ukunda (obs bagage begrænsning på fly)
• Fire 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
• Engelsktalende chauffør/guide
• Fem nætter på The Sands at Chale Island m/halvpension
• 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

Afrejsedatoer:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2019:
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 06.01-31.03, 01.08-31.08 fra kr. 25.800,- / i perioden 01.04-30.04, 01.09-31.10 fra kr. 25.500,-
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 01.07-31.07 fra kr. 26.800,- / i perioden 01.05-30.06 fra kr. 25.200,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 17.000,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 2.600,-

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. Længden på rejsen påvirker også prisen. Ligeledes vil årstiden have betydning for den endelige pris.
Det er også muligt at flyve hjem efter safarien hvis man ikke ønsker badeferie eller ændring af indkvartering ved Kenya Kysten. Vi
udarbejder gerne et detaljeret tilbud.
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