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9 dage fra kr. 22.100
REJSERUTE: NAIROBI - NAIVASHA - MASAI MARA - NAIROBI
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

Kenyas store dyrevandring med
dansktalende Geoffrey Sendeu
Kenyas store dyrevandring med
dansktalende Geoffrey Sendeu

Velkommen til en vidunderlig Kenya safari med fokus på migration, den store gnu- og zebravandring.

Migration, kendt fra utallige film og fra TV, er betagende, når vandringen på godt 1 million gnuer, 200.000 zebraer, 300.000 Thomsons
gazeller og over 100.000 Grants gazeller på denne tid af året befinder sig på Masai Maras smukke savanne i deres jagt på det næringsrige
græs. Samtidigt lurer dramaet også. For Masai Mara er nemlig ikke kun rig på græsædere, idet rovdyrene også har udsigt til mad i overflod
på netop denne tid af året.

Vores kenyanske eventyr starter med en overnatning i Nairobi, hvorefter turen går til ferskvandssøen Naivasha for en smuk sejltur blandt
flodheste og fugle i massevis. Herfra videre til verdensklasse oplevelser i Masai Mara. Med hele fem overnatninger er der god tid til både at
opleve dyrevandringen, rovdyrene, elefant-flokke, flodheste, giraffer osv. osv. Hver dag i Masai Mara byder på vekslen mellem heldags-
safari og dage med både morgen- og eftermiddagssafari, ligesom der er mulighed for at besøge en masai-landsby eller flyve i luftballon.

Overnatning i Masai Mara er på Mara Fig Tree Camp i skønne, ny-
renoverede telte beliggende ved Talek-floden samt Ashnil Mara Camp,
også med indkvartering i telte, der er med til at give en autentisk
Afrika stemning, når ikke mindst nattens lyde høres fra savannen.
Campen ligger med udsigt til Mara-floden - et optimalt udgangspunkt
for en fantastisk safari i Kenya i efteråret.

Kenya Migration Safari er med 100 % garanti for både afrejse samt
dansktalende ekspert-rejseleder Geoffrey Sendeu, der er kenyaner og
masai, men taler et flydende dansk. Rundrejsen køres i store, stærke
4*4 – så rammerne er sat for safarioplevelser i verdensklasse.  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

Kenyas store dyrevandring med
dansktalende Geoffrey Sendeu
Kenyas store dyrevandring med
dansktalende Geoffrey Sendeu
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Nairobi

Der flyves om morgenen fra Danmark mod Kenya med flyskift i f.eks Amsterdam. Der er gode forbindelser fra såvel København, Aalborg og Billund.
På strækningen mod Kenya er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Ankomst til Nairobi samme aften, hvor en chauffør/ repræsentant fra Africa Tours kontor møder jer i lufthavnen, og kører jer til jeres hotel for
overnatning. Hotellet ligger i behagelig køreafstand fra lufthavnen. En overnatning med morgenmad.

Dag 2: Nairobi - Naivasha

Efter en overnatning på jeres hotel efterfulgt af skøn morgenmad mødes I med turens rejseleder, der giver en orientering om de kommende dages
safarioplevelser. Rejsens deltagere fordeles på tre safaribiler, alle med max. seks deltagere på safaribil. Alle gæster 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 vest til gravsænkningen The Great Rift Valley og den smukke Lake Naivasha-sø. Kørslen dertil viser nogle af de smukke
landskaber, Kenya er velsignet med. Efter et par timers kørsel er vi fremme ved Lake Naivasha Sopa Lodge, hvor der overnattes for en nat. Efter
ankomst er det tid til frokost efterfulgt af check-in og tid til at nyde lodgens skønne omgivelser. Sidst på eftermiddagen er der sejltur på Naivasha-
søen – en fantastisk flot oplevelse med udkig til masser af fugle, og flodheste – ikke mindst!

Dag 3: Naivasha - Masai Mara

Safarien fortsætter 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. Vi oplever skiftet fra frodigheden i den centrale del af Rift Valley til de åbne græssletter,
hvor flere oplevelser af gazeller, antiloper og andre græsædere præger vores oplevelser.

Masai Mara-reservatet udgør den nordlige del af Tanzanias kendte Serengeti-slette og er fantastisk hele året. Vi 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.

Vi forventer at ankomme til Mara-området og vores camp i tide for sen frokost. Indkvartering på dejlige Mara Fig Tree Camp, der ligger lige ved
Talek-floden – godt placeret for safari i området. Om eftermiddagen er der tid til safari i området.

Overnatning og måltider for to nætter i nye store luksustelte på Mara Fig Tree alle med eget bad/toilet. At overnatte i telt giver en autentisk Afrika
oplevelse, hvor lydene fra savannen høres tydeligt ikke mindst om natten.
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PROGRAM

Dag 4-7: Masai Mara og safari i verdensklasse

Fire hele dage til safari. To af dagene er der afsat tid til heldagssafari, hvor vi nyder frokosten i det fri - f.eks. ved Mara-floden med udsigt til
flodheste og krokodiller eller under et skyggefuldt træ. Dagens kørsel tilrettelægges efter dyrenes færden, og vi har fine muligheder for de helt
store oplevelser med så god tid i området.

Efter to nætter på Mara Fig Tree skifter vi indkvartering til Ashnil Mara Camp, der ligger længere inde i Masai Mara og ved Mara-floden.
Indkvartering for tre nætter i luksustelte med eget bad/toilet.

Masai Mara er en perle året rundt, men det er noget særligt når de store flokke af gnuer indtager savannen. At sidde så langt øjet rækker, 360
grader rundt om bilen med slukket motor og bare lytte til gnuernes grynten, men de går forbi på lange rækker med sænkede hoveder. Det er på én
og samme tid både afslappende og spændingsmættende. Hvis man så oveni kan være så heldig at opleve en flodkrydsning – wauw, men herfor
gives ingen garanti.

En morgen efter morgensafarien nyder vi en såkaldt ”bush-breakfast” – her serveres morgenmaden i det fri ved eller nær Mara-floden. En
fantastisk oplevelse.

Under opholdet i Masai Mara er det også muligt at besøge en masailandsby. En 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. 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.

Eller hvad med den sublime oplevelse af ballonsafari om morgenen efterfulgt af en stemningsfuld morgenmad serveret på savannen (ikke
inkluderet). Vi anbefaler, at man booker dette hjemmefra, da der kun er et begrænset antal pladser.

Dag 8: Masai Mara og hjemrejse

Vi kører mod Nairob. Vi medbringer madpakker og nyder disse undervejs inden vi om eftermiddagen er fremme i Kenyas hovedstad Nairobi og et
besøg ved Karen Blixens farm. Herfra fortsættes til lufthavnen for natfly hjem til Danmark via f.eks Amsterdam.

Dag 9: Ankomst Danmark

Ankomst til europæisk lufthavn om morgenen for flyskift med ankomst til Danmark i løbet af formiddagen afhængig af luftfartsselskab der benyttes.
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Fakta om gnuvandringen

”Den store gnuvandring” er ca. 1 million gnuer med følgeskab af ca. 200.000 zebraer, godt 300.000 Thomsons gazeller og over 100.000 Grants
gazeller, der vandrer op mod 3000 kilometer om året i en evig cirkelvandring mellem Serengeti i Tanzania og Masai Mara i Kenya.

Cirklen begynder i maj i den sydlige del af Serengeti. Dyrene vandrer mod nord/nordvest og når frem til Masai Mara i juli. Her bliver de til oktober,
hvor de returnerer til Serengeti. Cirklen sluttes, og det hele kan begynde forfra.

Hvad får så mange dyre til at vandre så langt med alle de risici, det indebærer for både lemmer og liv? Det korte svar er: føde – eller rettere frisk
græs!
Gnuerne kælver i februar-marts i den sydlige del af Serengeti, og efterhånden som maden slipper op og græsset på de sydlige sletter er udpint,
begynder vandringen mod nord efter frisk græs. Der er forskere, der mener, at de erfarne dyr i gnuflokken kan fornemme vand og frisk græs på op
til 100 km´s afstand eller mere.
Dyrene vandrer enkeltvis, i mindre grupper og samler sig undervejs til større og større kolonner. De følger regntidens nordvestlige kurs og bevæger
sig i retning af Victoria –søen, inden de drejer stik nord mod Masai Mara. Der er så mange dyr, at det tager to uger for hele kolonnen af dyr at
passere et bestemt punkt. Ærefrygtindgydende syn.

I Masai Mara spredes dyrene ud over savannen, og landskabet lever op til sit navn ”det plettede landskab”.
Under opholdet i Masai Mara nyder gnuerne ikke bare godt af de rigelige mængder af græs, de parrer sig også, så kimen til en ny generation af
gnuer bliver lagt.
Det skønnes at ca. 200.000 tyre og ca. 600.000 køer deltager i ”festen”. Alle parringer sker i løbet af få uger, med det resultat at også alle fødsler
nede i Serengeti sker på få uger. Et par hundred tusinder bliver det til. Det er super smart set fra naturens side, for det sikrer flere af de nyfødte
kalve overlevelse.

Hvornår gnuerne forlader Masai Mara svinger, men som udgangspunkt er de der frem til oktober. Når de kan fornemme, at det regner i Serengeti,
gendannes flokkene, og vandringen mod syd begynder igen. De returnerer til de sydlige sletter i Serengeti, som atter er dækket af det næringsrige
græs fyldt med mineraler, som dyrene nyder i ynglesæsonen.

Det skønnes at gnuerne efterlader op mod 600.000 ton gødning i Masai Mara, som giver liv til nyt græs.

Hvor der er byttedyr, er der også rovdyr. Vandringen følges derfor med stor interesse af de store katte (løve, leopard og gepard) samt hyæner og
gribbe. Det kan give nogle fantastiske oplevelser med naturen ”uden indhegning” for os safarigæster.
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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
• Besøg ved Karen Blixen Farm/Museum
• Bush-breakfast i Masai Mara
• En flaske vand per safarikørsel
• Kørsel i 4x4
• Dansktalende Geoffrey Sendeu som ekspertrejseleder
• 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 i 2018: 9/9

Indikationspris 2018:
Pris per person i delt dobbeltværelse fra kr. 22.100,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 15.200,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 4.300,-

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 danske rejseleder veksler mellem de 3 biler.
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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

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.

Indikationspriser for 2018 for safari og 5 nætter ved Kenya Kysten
Pris per person fra kr. 25.700,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 4.700,-
Prisen inkluderer ved forlængelse til Kenya Kysten:
Fly fra Nairobi til Mombasa
5 nætter Severin Sea Lodge med halvpension
Transfer fra/til lufthavnen og indkvartering

© Africa Tours 2015 africatours.dk Side 8


	Forside
	Om Africa Tours
	Om rejsen
	Program
	Pris og info
	EKSTRA TILKØB

