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Badeferie på the
Sands at Chale Island
Badeferie på the
Sands at Chale Island

12 dage fra kr. 10.300
REJSERUTE: NAIROBI - MOMBASA - CHALE ISLAND - MOMBASA - NAIROBI
Afrejse hver dag hele året, mulighed for tilkøb af flere eller færre dage, 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."

© Africa Tours 2015 africatours.dk Side 2



OM REJSEN

The Sands at Chale IslandThe Sands at Chale Island

Kenya Kysten og ikke mindst den prisvindende strand Diani, syd for Mombasa, byder på kilometerlange sandstrande, eksotiske palmer og
med en havtemperatur på godt 25 grader året rundt er rammerne sat for at nyde livet og slappe af ved Det Indiske Ocean.

600 meter fra fastlandet og 10 kilometer nede af kysten ligger denne skønne private ø, Chale. Øen er 1,2 kilometer lang og 800 meter bred
indhyllet i mangrove og med mulighed for at indkvartere sig på det dejlige 4-stjernede The Sands at Chale Island, der har egen privat
strand og ligger beskyttet af koralrevet.

Adgangen til øen er med traktor eller båd afhængig af tidevandet. 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 og har 60 værelser.

For de fleste er en badeferie ensbetydende med afslapning, ligge- og
strandstole, drinks, solbadning, swimmingpool og badeture i havet. Er
man til det aktive liv – eller blot ind imellem – er der også mulighed for
det.

Her kan windsurfes, snorkel- og flaskedykkes, mulighed for at dykke
mellem koralrev og stimefisk. Kajakture gennem mangroven eller hvad
med en udflugt til et af de omkringliggende safariområder?  – forhør
nærmere.

Mulighederne er mange, og med afrejse til og fra Mombasa hver dag
året rundt, bestemmer man selv varigheden på sin badeferie.

En ting er sikkert: Med sin beliggenhed nær ækvator og de gode
temperaturer året rundt, er Kenya Kysten et fantastisk godt bud på
skøn strand- og badeferie.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

The Sands at Chale IslandThe Sands at Chale Island
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Danmark - Mombasa

Fra Danmark flyves mod Kenya sidst på eftermiddagen med flyskift i f.eks Amsterdam og Nairobi. Der er gode forbindelser fra både København,
Aalborg og Billund.

På flyvningen mod Kenya er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning.

Dag 2: Ankomst Mombasa

Tidlig morgen lander I i Kenyas hovedstad Nairobi for at skifte fly og flyve det sidste stykke af ca. 1 times varighed til Mombasa.
Ved ankomst mødes I af en repræsentant, der kører jer ned af kysten til Diani Beach, hvor I køres/sejles til jeres indkvartering the Sands at Chale
Island.

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).

På hotellet er der 3 swimmingpools. Hovedpoolen, Galana, nær receptionen er med eget vandfald og jacuzzi. Mellem 2 tårne på øen, tårne med
værelser for ophold, er der en anden pool, hvor der også er bar samt stor solterrasse og liggestole. Sidst, men ikke mindst, er der en saltvandspool,
der ligger ved spa- og fitnessområdet. Poolen er bygget, så den passer ind i landskabet og ved blot at forcere et par trin, er man i Det Indiske
Ocean.

The Sands at Chale Island har 60 værelser – alle ikke ryger værelser. Der tilbydes standardværelser, hytter, suiter og den helt specielle suite bygget
på The Rock. Alle værelsestyper er traditionelt møbleret med aircondition, fan, bad/toilet, balkon eller terrasse.

Indkvartering for 7 nætter med halvpension. Mulighed for tilkøb af helpension eller all-inclusive. Forhør nærmere.

Dag 3-8: Det Indiske Ocean

De kommende dage er til ren afslapning, hygge, solbadning i det godt 30 grader varme vejr, god mad, og måske en udflugt eller to?

På hotellet og ved stranden er der fantastiske muligheder for at slappe af, men også for at være lidt aktiv. Enten i havet eller på landjorden.
Snorkel- og flaskedykning mellem korallerne.  Windsurfing, dybhavsfiskeri, kajakture ind i mangroven og mange andre vandsportsaktiviteter eller
besøg i lokal fiskerlandsby.
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PROGRAM

Dag 9+10: Mombasa - København

I checker ud i løbet af formiddagen og afhentes på hotellet (afhængig af tidevandet) og køres retur til Mombasa, hvorfra I flyver hjem om aftenen
via f.eks Nairobi og Amsterdam med ankomst til Danmark efterfølgende dag.
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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
• Syv 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
• Forsikringer

Afrejsedatoer:

Hver dag, året rundt fra Billund, Aalborg eller København

Indikationspriser 2017:
Pris per person i standard dobbeltværelse i perioden 01.07-31.10 fra kr. 10.300,-
Pris per person i standard dobbeltværelse i perioden 01.11-21.12 fra kr. 10.600,-

Indikationspriser 2018:
Pris per person i standard dobbeltværelse i perioden 06.01-30.03, 01.08-31.08 fra kr. 10.600,-
Pris per person i standard dobbeltværelse i perioden 01.04-05.05, 01.09-31.10 fra kr. 10.300,-
Pris per person i standard dobbeltværelse i perioden 30.06-31.07 fra kr. 12.100,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 7.750,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 1.850,-

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.
Rejsen tilbydes også med færre eller flere overnatninger. Forhør nærmere.
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EKSTRA FERIEDAGE

Tilkøb 3 dages minisafari i TsavoTilkøb 3 dages minisafari i Tsavo
Oplev Kenyas største nationalpark Tsavo, kendt for sine mange elefanterOplev Kenyas største nationalpark Tsavo, kendt for sine mange elefanter

Tsavo er Kenyas ældste og største nationalpark og ligger omtrent midt
imellem Mombasa og Nairobi. Parken er delt af Mombasa-Nairobi
landevejen i en østlig og en vestlig del. I Tsavo West finder man blandt
anden kilden Mzima Springs, der er en underjordisk kilde, hvor 10-20
millioner liter vand dagligt bobler frem og danner en naturlig jacuzzi
for flodheste og krokodiller. Tsavo er kendt for en stor vildtbestand –
den største bestand af elefanter i Kenya samt et enestående fugleliv.

Afrejsedatoer:
Hver dag fra Mombasa

Udflugtsdag 1: Mombasa – Tsavo East
Efter morgenmaden afhentes I på hotellet og kører mod nationalparken Tsavo for safari, hvor I er en del af en gruppe med engelsktalende
chauffør/guide. Tsavo Nationalpark dækker et areal på mere end 20.000 km², hvilket gør den cirka halvt så stor som Danmark. Den østlige del
byder på fladt landskab med typisk savanne, mens den vestlige del er mere bakket. På bare et par timer er I fremme i nationalparken. De
kommende dage vil I få rig mulighed for at se såvel løver som elefanter, masser af fugle, antiloper og andet vildt.
Frokost, middag og indkvartering på Ashnil Aruba Lodge for en nat.
Om eftermiddagen køres safari kørsel (game drive) i området inden middagen serveres.

Udflugtsdag 2: Mombasa – Tsavo West
Tidlig morgenmad hvorefter I kører safari kørsel fra Tsavo East til Tsavo West. Indkvartering på Kilaguni Serena Lodge, hvor I nyder frokosten. Sidst
på eftermiddagen kører I safari kørsel i Tsavo West National Park inden I er tilbage for middag og overnatning.

Udflugtsdag 3: Tsavo West – Mombasa
Efter morgenmaden returnerer I gennem området tilbage til Mombasa, hvor I igen indkvarteres på jeres hotel.

Indikationspriser 2017:
Pris per person i standard dobbeltværelse fra kr. 4.900,-
Barn u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 3.900,-
Tillæg for enkeltværelse fra kr. 300,-
Bemærk:
De nævnte priser er vejledende. Der tages forbehold for ændring af tider og indkvarteringssteder.
Safarien køres hver dag ved minimum 2 deltagere, hvor man er en del af en gruppe med engelsktalende chauffør/guide. Ønskes safarien som en
privat safari. Forhør nærmere.
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