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Kenya vandresafari,
på cykel og i båd
Kenya vandresafari,
på cykel og i båd

8 dage fra kr. 13.900 v/4 deltagere
REJSERUTE: NAIROBI – LONGONOT – NAIVASHA – HELLS GATE – LOITA HILLS – NAIROBI
Kort men yderst oplevelsesrig aktiv-safari i Kenya, afrejse hver dag året rundt



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 vandresafari, på cykel og
i båd
Kenya vandresafari, på cykel og
i båd

Tag på denne helt anderledes og meget aktive privatsafari i vidunderlige Kenya, og få rørt jer rigtig meget. I kommer tæt på naturen på en
dejlig sejltur, en spændende cykeltur og ikke mindst på flere dages vandreture. Samtidig vil I få et fantastisk indblik i de ikoniske masaiers
kultur og hverdag, når I bor på en camp som de driver, og ikke mindst når I følges med dem på lange vandringer, hvor deres erfaring med
livet i bushen virkelig kommer til sin ret.

Efter en god nats søvn på et dejligt hotel i Nairobi, starter turen med en vandring i Longonot nationalparken, hvor I skal op på toppen og
måske ned i den udslukte vulkan, der har lagt navn til parken.

Videre til den nærliggende og smukke Naivasha sø hvor I skal på en dejlig sejltur blandt flodheste og det rige fugleliv, mens den anden
nærliggende nationalpark, Hells Gate, byder på et spektakulært cykelterræn, men hvor der også er mulighed for at stille cyklen for korte
gåture i mere uvejsomt terræn.

Herefter venter turens sidste, men også længstvarende oplevelse, når
et masaisamfund er værter for jer i vidunderlige omgivelse i og
omkring Loita Hills nær berømte Masai Mara. I skal bo i den hyggelige
Basecamp, og med udgangspunkt i denne skal I på en todages
vandring i den fantastiske natur. På denne vandretur bor I i en rigtig
Bushcamp, som de medfølgende masaierne bringer med og stiller op,
ligesom de tilbereder mad til jer over åben ild.

Under opholdet i Loita Hills kommer I altså helt tæt på naturen, og I
får samtidig en unik og nær oplevelse af masaiernes liv, som man ikke
har mulighed for på en klassisk safari.

Turen kan forlænges med flere dage og aktiviteter på Basecampen i
Loita Hills, ligesom der kan tilkøbes badeferie på Kenyakysten eller
Zanzibar. Det er også muligt tilkøbe en klassisk Kenya-safari før eller
efter opholdet i Loita Hills Basecamp. Vi vejleder gerne og udregner et
uforpligtende tilbud.

HUSK at medbringe gode vandresko eller lette vandrestøjler, idet
størstedelen af vandreturen på Longonot vulkanen og i Loita Hills
foregår i den afrikanske bush i kuperet terræn og altså ikke ad
vandrestier. Man skal være selvhjulpen og have en almindelig god
fysik for at deltage på vandreturene.
Det anbefales tillige at medbringe en lille rygsæk på vandreturene til
lidt ekstra tøj, kamera, drikkevand og andre personlige
fornødenheder. Guiderne på turene medbringer en nødhjælpskasse.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Kenya vandresafari, på cykel og
i båd
Kenya vandresafari, på cykel og
i båd
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Nairobi

Fra Danmark flyver I mod Kenya med flyskifte i f.eks. Amsterdam. Der er gode forbindelser fra både København, Aalborg og Billund. På flyvningen
mod Kenya er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

I ankommer til Nairobi i Kenya samme aften. Når I har overstået indrejseformaliteterne, modtages I af en chauffør, som står klar med et
velkomstskilt i lufthavnens ankomsthal. Fra lufthavnen køres I til det nærliggende Tamarind Tree Hotel for overnatning. Opholdet er inklusive
morgenmad.

Dag 2: Til Longonot vulkanen for vandretur og videre til Naivasha-søen

Efter et solidt morgenmåltid bliver I hentet af jeres engelsktalende guide, der tillige er chauffør i jeres safaribil. Lidt afhængig af trafikken ud af
Nairobi er der et par timers kørsel til jeres første destination, Longonot National Park, hvor I skal på en god lang vandretur. Chaufføren medbringer
madpakker, men I skal huske at proviantere rigeligt med drikkevand.

Nationalparken er skabt for at beskytte den smukke natur på og rundt om den udslukte Longonot vulkan, der ikke har været i udbrud siden 1863,
men hvor selve bjerget, som det ser ud i dag, dog er skabt for mere end 20.000 år siden. Der er altså næppe nogen fare for vulkanudbrud mens i
er deroppe, men til gengæld er der garanti for oplevelse af en smuk natur og fantastiske udsigter. Mount Longonots højeste punkt er 2.776 meter
over havet, men rejser sig dog ”kun” ca. 700 meter over omgivelserne i Rift Valley. På toppen findes et cirkelrundt krater med en diameter på mere
end 1 km, og på den flade kraterbund er der tæt vegetation.

Gåturen fra nationalparkens indgang til toppen af Longonot er på godt 3 km, mens der er mere end 7 km rundt på kraterranden. Den samlede
distance, hvis man vil på hele denne rundtur, er altså 13-14 km. Man skal regne med at den tager omkring 5 timer, hvis man er i almindelig god
form, da terrænet er stejlt og på meget ujævnt underlag. En lokalkendt guide følger jer under hele vandreturen, men tiden i kombination med jeres
egen fysiske formåen bestemmer, hvor langt I kommer. Under alle omstændigheder venter der en stor naturoplevelse, med fantastisk udsigt ud
over Rift Valley inklusiv den nærliggende Naivasha-sø, som I skal ud at sejle på.

I løbet af vandreturen er der mulighed for at se flere af Afrikas store dyr, da der f.eks. findes bøfler, zebraer, giraffer og gazeller i området, men da I
er til fods, skal I ikke forvente at komme tæt på dem. De medbragte madpakker spises på et skønt udsigtspunkt i løbet af dagen.

Når I er nede fra Longonot, så er der mindre end en times kørsel til jeres yderst komfortable lodge for de næste par dage, der ligger på bredden af
Naivasha-søen. Her får I et godt og velfortjent aftensmåltid, inden I går trætte til ro.

Indkvartering for to nætter på Naivasha Sopa Lodge.
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Dag 3: Sejltur på Naivasha-søen samt cykel- og gåtur i Hells Gate

Hvis I er lidt ømme i benene efter gårsdagens stejle gåtur, så kan I glæde jer over ikke at skulle bruge dem så meget først på dagen i dag. I skal
nemlig på en skøn sejltur på søen, hvor I kommer tæt på dens største beboere, nemlig flodhestene.

Der bliver også rig lejlighed til at nyde den frodige natur rundt om søen, der har et imponerende fugleliv, hvor især den store og smukke afrikanske
flodørn falder i øjnene. I returnerer til jeres lodge i god tid før frokost, hvor I kan tage et hvil, måske med en tur i swimmingpoolen, inden i skal ud
på eftermiddagens aktivitet.

Når solen ikke længere står højest på himlen og temperaturen derfor daler, så skal I på cykeltur i den nærliggende nationalpark, Hells Gate. En lokal
guide følger med på turen og fortæller om det i ser, og undervejs skal I også på nogle små gåture, når I støder på noget særligt interessant og
terrænet bliver for stejlt eller klippefyldt til at cykle. Cykelturen foregår i den centrale del af parken, hvor terrænet er relativt fladt, men omkranses af
dramatiske klippesider og ”klippetårne”. Her har mange fugle deres reder, ikke mindst rovfugle og gribbe, mens der kan ses større dyr som bøfler,
zebraer, store antiloper og små gazeller samt mange bavianer i den fladere del af parken.

Det dramatiske navn på nationalparken skyldes dens dybe vandroderede kløft, og at der findes flere varme kilder med svovlholdigt vand, hvor store
dampsøjler stiger til vejrs. Den voldsomme geotermiske aktivitet i området udnyttes i dag til indvinding af energi, der forsyner et stort område i
regionen.

Sidst på eftermiddagen returnerer i til jeres dejlige lodge ved Naivasha-søen, efter den spændende cykeltur i de spektakulære omgivelser.

Dag 4: Til Loita Hills for aktiviteter med de lokale masaier

Efter et dejligt morgenmåltid går turen mod syd til Loita Hills, der rejser sig fra den flade savanne midt mellem masaiernes hovedstad, Narok, og
verdensberømte Masai Mara, med de meget store bestande af klassisk afrikansk storvildt.

I medbringer madpakker på køreturen, som spises undervejs eller, hvis I vælger at køre uden længere stop, når I er fremme på jeres teltcamp.

Når I er installeret i jeres telte i den lille hyggelige camp; Loita Hills Basecamp, der er drevet af de lokale masaier, så er det tid til at deltage i en af de
aktiviteter, som stedet tilbyder. I kan frit vælge mellem følgende: Masaikriger-træning inkl. at lave ild, gåture i naturen med fokus på at spore dyr
samt besøg på en lokal skole eller ved de varme kilder.

Efter aftensmaden og lidt hygge omkring bålet er det tid til en god nats søvn, inden de næste to dages lange vandretur i smukke omgivelser i Loita
Hills.

Under opholdet i Basecamp er det muligt at tilkøbe følgende aktiviteter: besøg i traditionel masailandsby, perlebroderi med masaikvinderne,
arbejde med traditionelt træskærearbejde, guidet cykeltur på Loita sletterne, safari i bil i dagstimerne såvel som efter mørkets frembrud,
heldagssafari i Masai Mara.
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Dag 5: På vandring i Loita Hills med masaierne og overnatning i Bushcamp

Efter et solidt morgenmåltid begiver I jer af sted på de næste to dages vandretur, så husk gode vandresko eller lette vandrestøvler, samt en lille
rygsæk til jeres personlige fornødenheder, kamera o.l.

Ud over jeres yderst lokalkendte guide følger også en række andre masaier med på turen. Disse skal bære telte og andet grej, som skal med på
turen, men også tilberede jeres mad over åben ild. Nogle vil desuden være jeres vagter på gåturen samt i jeres lille bushcamp, så I ikke bliver
overrasket af potentielt farlige dyr. I skal bestemt ikke være nervøse for dette, da masaierne er vant til at leve i området og præcist ved, hvordan
man undgår konflikter med dyrene.

Loita Hills er en vigtig del af det verdensberømte økosystem, der også omfatter Masai Mara i Kenya og Serengeti i Tanzania, og de ligger midt i en
region, der traditionelt er domineret af masaier. Det bjergrige område rejser sig 6-700 meter over den græsklædte og relativt flade savanne med
det højeste punkt på 2.150 meter over havet. Derfor ”fanges” de lavthængende regnskyer og der falder mere nedbør i bjergene. Dette regnvand
suppleres af kildevæld og permanente vandløb, og der findes sågar flere smukke vandfald i området. På grund af højden er der tillige lidt køligere,
så Loita Hills fremstår mere frodige end omgivelserne, og med meget mere skov. Til trods for, at størstedelen af området ikke er under
naturbeskyttelse, så er store dele af skovene ikke blevet fældet. Dette skyldes bl.a., at mange steder i bjergene er hellige for masaierne. Loita Hills
er derfor en vigtig lokalitet for mange af de store dyr på græssavannen, når det kniber med mad og vand dernede, og f.eks. vandrer en lille del af
de mange gnuer til området, når Masai Mara ikke byder på optimale forhold.

I løbet af dagen holdes pause med picnic frokost på et af de mange naturskønne steder med storslået udsigt, og ud på eftermiddagen når i frem til
jeres overnatningssted. Her bliver jeres telte rejst i en lysåben hule, men I kan også vælge at sove under åben himmel, hvis I har lyst til dette. Under
alle omstændigheder er der medbragt campingmadrasser og sengetøj til jer.

Masaierne tilbereder jeres aftensmad over åben ild, som I kan sidde og nyde i bålets skær med en unik fornemmelse af, at være ét med den
fantastiske natur.

Dag 6: På vandring i Loita Hills med masaierne og retur til Basecamp

I har det meste af dagen til vandring i Loita Hills, hvor flere spændende naturoplevelser venter. Jeres guide vil f.eks. lære jer om de forskellige
dyrespor I støder på, og måske følge nogle af disse, så I kan få dyrene at se, f.eks. bavianer, bøfler, busksvin og små antiloper. I skal også holde øje
oppe i træerne, hvor den smukke sort-hvide colobusabe holder til sammen med et utal af fugle, som f.eks. store næsehornsfugle og farvestrålende
papegøjer og turakoer.

Sidst på dagen vender I tilbage til udgangspunktet for gåturen; den dejlige Basecamp. Her skal I have et velfortjent aftensmåltid, og inden I går
trætte i seng, er der nok stemning for at snakke om de sidste par dages spændende oplevelser, mens bålet knitrer og gnisterne blander sig med
den afrikanske nattehimmels stjerner.

Dag 7+8: Sidste aktiviteter med masaierne. Retur til Nairobi for hjemrejse

Efter morgenmaden er der tid til en sidste aktivitet sammen med masaierne i og omkring den hyggelige camp. Vælg igen mellem følgende:
Masaikriger-træning inkl. at lave ild, gåture i naturen med fokus på at spore dyr samt besøg på en lokal skole eller ved de varme kilder.

Om formiddagen kører I mod Nairobi og undervejs spises de medbragte madpakker. Fremme ved lufthavnen tjekker I ind til flyet, og der er afgang
mod hjemlige himmelstrøg. På flyveturen serveres gratis måltider med drikkevarer. Ankomst til Danmark næste dags formiddag.

Der er mulighed for at indlægge et besøg på Karen Blixens Farm/Museum i Nairobi samt spise middag i Nairobi inden hjemrejse. Forhør nærmere.

Turen kan forlænges med flere dage og aktiviteter på Basecampen i Loita Hills, ligesom der kan tilkøbes badeferie på Kenyakysten eller Zanzibar.
Det er også muligt tilkøbe en klassisk Kenya-safari før eller efter opholdet i Loita Hills Basecamp. Vi vejleder gerne og udregner et uforpligtende
tilbud.
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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
• Indkvartering som beskrevet med alle måltider
• Drikkevand, te og kaffe
• Kørsel i minivan
• Vinduesplads i bilen til alle deltagere
• Entre til nationalparker
• Lokalguide Longonot og Hells Gate
• Lokale masaiguider under opholdet i Loita Hills
• Privat engelsktalende chauffør/guide
• Transfer fra/til lufthavnen
• Rejsegarantifond

• Visum til Kenya USD 50
• Vaccinationer
• Drikkevarer udover vand, te og kaffe
• Aftensmad på hjemrejsedagen
• Drikkepenge og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter f.eks tilkøb af aktiviteter i Loita Hills Basecamp eller
besøg Karen Blixens Museum/Farm
• Forsikringer

Afrejsedato:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2019:
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 01.04-30.06 fra kr. 13.900,-/i perioden 01.07-31.07 fra kr. 17.200,-
Pris per person i dobbeltværelse i perioden 01.08-31.10 fra kr. 14.900,-/i perioden 01.11-22.12 fra kr. 14.500,-
Tillæg for enkeltværelse fra + kr. 1.100,-

Bemærk:
De nævnte priser er vejledende og ved fire deltagere. I kan rejse det antal I ønsker, forhør nærmere for pris. Den endelig pris afhænger af
flyprisen på det tidspunkt, rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændring af tider og indkvarteringssteder. Ligeledes vil antallet af
deltagere have betydning for den endelige pris.
HUSK at medbringe gode vandresko eller lette vandrestøjler, idet størstedelen af vandreturen på Longonot vulkanen og i Loita Hills foregår
i den afrikanske bush i kuperet terræn og altså ikke ad vandrestier. Man skal være selvhjulpen og have en almindelig god fysik for at
deltage på vandreturene.
Det anbefales tillige at medbringe en lille rygsæk på vandreturene til lidt ekstra tøj, kamera, drikkevand og andre personlige
fornødenheder. Guiderne på turene medbringer en nødhjælpskasse.
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EKSTRA TILKØB

Forlæng din ferie....Forlæng din ferie....
...med safari i Masai Mara eller badeferie ved Det Indiske Ocean...med safari i Masai Mara eller badeferie ved Det Indiske Ocean

Safari i Masai Mara:
Forlæng rejsen med klassisk safari i fantastiske 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.
Gennem det godt 1.500 kvadratkilometer store reservat bugter sig
floder på kryds og tværs. Her søger dyrene naturligt hen for at drikke.
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.
I perioden fra juli til oktober har man desuden stor mulighed for at
opleve den store gnu- og zebravandring, der er ankommet fra
Serengeti og chancerne for at opleve de mange rovdyr er ekstra stor.
Kig godt efter løver, geparder, sjakaler, hyæner og leoparder. 

Badeferie ved Det Indiske Ocean:
Efter en dejlig safari er det pragtfuldt at nyde det varme klima og det varme Indiske Ocean. Fra Nairobi afgår fly til Mombasa ved Kenya Kysten
eller til den eksotiske krydderiø Zanzibar. Det er muligt at flyve til og fra  Mombasa og Zanzibar hver dag året rundt, hvilket gør det muligt at tilkøbe
præcist det antal dage ved Det Indiske Ocean I kunne ønske jer. Vi tilbyder et stort udvalg af indkvarteringer ved både Kenya Kysten og på
Zanzibar. Her findes alt fra det simple strandhotel til det luksuriøse resort.

Når man taler badeferie ved Mombasa, er der to kystlinjer. Kystlinjen lige 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.
Men der er også det knap så turistede Watamu, Malindi og Kilifi, der ligger ca. 2 timers kørsel nord for Mombasa by.

Mombasa er beliggende på Kenyas østkyst, og udover at være Kenyas næstestørste by, så er Mombasa også kilometerlange og kridhvide strande
med eksotiske kokospalmer.

Zanzibar er kendt under navnet krydderi-øen, grundet de mange eksotiske krydderier og frugter, der opleves på øens mange krydderiplantager.
Zanzibar ligger øst for Tanzanias kyst ca. 40 km fra fastlandet og ikke mange grader fra Ækvator.

Zanzibar er hvide sandstrande, kokospalmer og flotte koralrev, men stedet emmer også af historie. Zanzibar svarer arealmæssigt til 2/3 af Fyn.
Omkring halvdelen af Zanzibars 700.000 indbyggere bor i Zanzibar by, hvis gamle bydel hedder Stone Town. Her er der snævre gyder, sanselige
basarer og huse med døre og altaner, hvis overdådige træskærerier vidner om øens storhedstid.

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