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Forlæng din
badeferie med
minisafari i Tsavo

Forlæng din
badeferie med
minisafari i Tsavo

Per person 3 dage fra kr. 4.000,- v/2 pers.
REJSERUTE: MOMBASA – TSAVO ØST – TSAVO VEST - MOMBASA
Oplev Kenyas største nationalpark Tsavo, kendt for sine mange elefanter 



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

Forlæng din badeferie med 3
dages minisafari i Tsavo
Forlæng din badeferie med 3
dages minisafari i Tsavo

Er man på badeferie ved Mombasa, er en safariudflugt til Tsavo et oplagt valg. På bare et par timer er man fremme i nationalparken. På en
safariudflugt fra Mombasa vil man i løbet af et par dage få rig mulighed for at se såvel løver som elefanter, masser af fugle, antiloper og
andet vildt.

Tsavo er Kenyas ældste og største nationalpark med et areal på mere end 20.000 km², hvilket er næsten halvt så stor som Danmark.

Parken ligger omtrent midt imellem Mombasa og Nairobi. Tsavo er delt op af Mombasa-Nairobi landevejen i en østlig og en vestlig del;
Tsavo Øst og Tsavo Vest.

I Tsavo Vest finder man blandt andet 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.

I området findes ligeledes et reservat for det truede sorte næsehorn.
Tsavo er kendt for en stor vildtbestand,

Safarien køres hver dag ved minimum 2 deltagere og er med start og
slut i Mombasa. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra safaridage forhør
nærmere.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et

minde for livet."
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PROGRAM

Forlæng din badeferie med 3
dages minisafari i Tsavo
Forlæng din badeferie med 3
dages minisafari i Tsavo
DAG TIL DAG PROGRAMDAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: Mombasa - Tsavo Øst

Efter morgenmaden afhentes I på jeres engelsktalende chauffør på jeres hotel ved Kenya kysten og kører mod nationalparken Tsavo for safari.

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.

Dag 2: Mombasa - Tsavo Vest

Tidlig morgenmad hvorefter I kører safarikørsel fra Tsavo Øst til Tsavo Vest. Indkvartering på Kilaguni Serena Lodge, hvor I nyder frokosten.

Sidst på eftermiddagen kører I safari kørsel i Tsavo Vest National Park inden I er tilbage for middag og overnatning.

Dag 3: Tsavo Vest - Mombasa

Efter morgenmaden returnerer I gennem området tilbage til Mombasa, hvor I igen indkvarteres på jeres hotel.
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PRIS OG INFO

Overblik på rejsenOverblik på rejsen
Priser og afrejsedatoerPriser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer: Ikke inkluderet i prisen:

• Transfer fra/til Mombasa
• Indkvartering med placering inde i safariområderne
• Helpension under safari
• Entré til nationalparkerne
• Engelsktalende chauffør/guide
• Rejsegarantifond

• Visum til Kenya USD 50
• Fly til/fra Mombasa
• Ophold i Mombasa
• Vaccinationer
• Drikkepenge, drikkevarer og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter
• Forsikringer

Afrejse hver dag, året rundt og som tilkøb med start og slut i Mombasa.

Indikationspriser 2018:
Pris per person v/2 personer i perioden 01.11-20.12 fra kr. 4.100,- / I perioden 01.08-31.10 fra kr. 4.300,-
Indikationspriser 2019:
Pris per person v/2 personer i perioden 02.01-31.03, 01.08-20.12 fra kr. 4.250,-
Pris per person v/2 personer i perioden 01.04-30.06 fra kr. 4.000,- /I perioden 01.07-31.07 fra kr. 4.100,-
Barn 7-u/12 år, der deler værelse med to fuldtbetalende fra kr. 3.000,-
Enkeltværelsestillæg fra kr. 250,-
Bemærk:
De nævnte priser er vejledende og afhængig af periode. Den endelige pris afhænger af prisen 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 flere overnatninger. Forhør nærmere.
Prisen er kun gældende med start og slut i Mombasa og ved minimum 2 personer.
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