Dato: 16. Januar 2015

Karen Blixen
Jubilæums Safari
9 dage fra kr. 28.900
REJSERUTE: NAIROBI - LAKE NAIVASHA - MARA NORTH - NAIROBI
100% garanti for afrejse og Karen Blixen-ekspert John Christensen som rejseleder
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OM AFRICA TOURS

Drømmen 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 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”.

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 ?

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.

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.

Claus Lund Sørensen
General manager, Africa Tours
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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

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et
minde for livet."
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REJSEKONSULENT

Karen Blixen Jubilæums Safari

En fantastisk Kenyarejse venter forude, når vi sammen med vores rejseleder, Karen Blixen-eksperten John Christensen, drager mod Kenya.
En rejse med masser af oplevelser, safari, betagende solnedgange, og en natur, der er fuldstændig ubeskrivelig. Oplevelserne står i kø på
vores rejse, og ikke uden grund er Kenya et af verdens absolut bedste safarilande. Koncentrationen og variationen af dyr betager enhver.
Hvem har ikke siddet forbavset og overrasket foran tv-skærmen, når fantastiske dyrefilm er tonet frem? Dyrefilm, der med deres intensitet
og vildskab overrasker tv-seeren, så man tænker, ”hvor er det vildt, og mon det sker i virkeligheden?” Det ER virkeligheden. Det ER naturen.
Det ER overraskende, og ja, det ER FANTASTISK. Se med LIVE - når løverne jager antiloper og gazeller og når de kæmpestore elefanter
vandrer omkring på savannen. Det er VILDT, det er safari - når det er allerbedst.
Alle, der kender til Karen Blixen kender også til filmen ”Mit Afrika” (Out of Africa) med Meryl Streep og Robert Redford i hovedrollerne. Selv
boede Karen Blixen på kaffeplantagen M’Bogani i Kenya, ”Den Afrikanske Farm” i 1914 – 1931 og oplevede gennem årene både stor lykke,
fantastiske safarioplevelser og ulykkelig kærlighed til Denys Finch Hatton.

På denne store jubilæumsrejse, der har afrejse 35 år efter tilblivelsen
af den Oscar-storvindende ”Out Of Africa”, inviterer vi, i samarbejde
med Karen Blixen Museet, dig med tilbage til Karen Blixens elskede
Kenya, og undervejs besøges en række af de områder som Karen
Blixen selv rejste til og boede i, og som ligeledes indgår i storfilmen.
Af højdepunkter er blandt andet Karen Blixens Museum, Denys Finch
Hattons gravsted, Crescent Island, hvor store dele af ”Mit Afrika” blev
optaget, og dertil naturligvis også masser af safari på Masai Mara
fantastiske græssavanne.

Af højdepunkter er blandt andet Karen Blixens Museum, Denys Finch
Hattons gravsted, Crescent Island, hvor store dele af ”Mit Afrika” blev
optaget, og dertil naturligvis også masser af safari på Masai Mara
fantastiske græssavanne.
I spidsen for vores store rejse står Karen Blixen- og Kenyaeksperten
John Christensen, der har boet flere år i Kenya og som også var med til
at bygge den berømte Karen Blixen Camp ved Mara-floden, som er
vores indkvartering, mens vi er på safari på savannen.
Som baronessen selv flyver vi på fineste vis hen over savannen på
vores vej tilbage mod Nairobi ved safariens afslutning mange, mange
oplevelser rigere.

"Afrika begynder som en drøm, og ender som et
minde for livet."
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Karen Blixen Jubilæums Safari
DAG TIL DAG PROGRAM

Dag 1: På vej til Kenya
I flyver fra Danmark til Kenya tidligt om morgenen via flyskifte i Europa. 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 til Nairobi samme aften, hvor jeres chauffør møder jer i lufthavnen og kører jer til det nærliggende hotel Tamarind, for check-in og
overnatning. Hotellet ligger ca. 20-25 minutters kørsel fra lufthavnen. Her skal vi overnatte de første to nætter. Opholdet er inklusive morgenmad.
Jeres danske rejseleder John Christensen møder jer på hotellet i Nairobi.

Dag 2: Karen Blixens Museum, Denys Finch Hatton og Karens Coffee Garden
Morgenmaden nydes på hotellet sammen med vores rejseleder John Christensen, der fortæller mere om både dagens og de kommende dages
spændende program, der blandt andet inkluderer besøg ved Karen Blixens Museum/Farm. Mange danskere har et stort ønske om at opleve den
store, danske forfatterindes hjem i Kenya, og atmosfæren fra dengang. Og det er vitterligt en fantastisk oplevelse at bevæge sig rundt i selvsamme
stuer og værelser som Karen Blixen gjorde i sin tid. Flere af værelserne står stadig som da Karen Blixen levede på stedet og med Johns indlevende
og fantastiske fortællinger om den store forfatter kan man meget let fornemme stemningen for godt 100 år siden.
Rundt omkring på muséet ses også forskellige rekvisitter og giner med et udvalg af den beklædning som Robert Redford og Meryl Streep havde på
i storfilmen og klassikeren ”Out Of Africa”.
Efter besøget spiser vi frokost i den hyggelige Karens Coffee Garden, hvorefter vi, som afslutning på vores Karen Blixen dag, besøger Denys Finch
Hattons grav. Stedet for graven havde Karen og Finch Hatton selv udvalgt. Ved graven har Finch Hattons bror fået opført en obelisk. Finch Hatton
er begravet lige foran obelisken.
Mange oplevelser rigere fortsætter vi stille og roligt tilbage mod vores dejlige hotel for lidt afslapning, og hygge som afslutning på en rigtig god
førstedag i Kenya.
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Dag 3: Besøg på teplantage og Naivasha-søen
Efter en dejlig morgenmad fortsætter rejsen til Kiambethu Te Farm udenfor Nairobi. Her skal vi på en dejlig tur rundt på te farmen, hvor vi sammen
med farmens egen guide og vores rejseleder skal spadsere gennem de omkringliggende frodige skove og grønne te-marker. Undervejs vil vi bl.a. se
hvordan teplukkerne nøje plukker de to øverste blade og knoppen på hver teplante. Bladene sendes videre til fabrikker og sælges i hele verden.
Kenya er i dag verdens tredjestørste te-producent. På turen gennem skoven bliver der mulighed for at se de søde colobus aber, og i haverne
omkring villaen finder man et rigt udvalg af farvestrålende fugle og tropiske blomster. Efter rundturen nydes en tre retters frokost buffet. Fra
villaen, hvor vi indtager vores frokost, er der i klart vejr udsigt helt til både Mount Kilimanjaro og Ngong Hills med smukke temarker i forgrunden.
Fra Kiambethu kører vi til skønne og nærtliggende Lake Naivasha for en afslappende spadseretur i parkområdet. Den knap 200 km2 store
Naivasha-sø ligger i Kenyas del af Rift Valley. Det er en ferskvandssø, og størstedelen af søen er omkranset af frodig akacieskov. Områdets dyreliv er
nok mest berømt for den store bestand af flodheste, der om natten kommer op af søen og græsser langs bredden.
Eftermiddagen er sat af til afslapning ved lodgens pool eller til at nyde parken og dyrene, der befinder sig i parken.
Indkvartering for natten er Lake Naivasha Sopa Lodge, der er en pragtfuld lodge med en skøn placering og et stort parkområde beliggende direkte
og i gåafstand til Naivasha-søen.

Dag 4: Sejltur og fra Naivasha til Mara
Dagen starter med tidlig morgenmad på lodgen efterfulgt af en stemningsfuld sejltur på søen, hvor vi ikke mindst kommer tæt på flodheste, men
også mange af søens fugle bl.a. pelikaner og den smukke afrikanske flodørn, der ofte ses svæve rundt over søen.Man finder også et helt fantastisk
fugleliv, der bl.a. rummer mange pelikaner, hejrer, storke, isfugle og ikke mindst en stor bestand af den smukke afrikanske flodørn.
Langs søbredden og på Crescent Island, hvor vi har en guidet gåtur med såvel en lokal guide som vores egen rejseleder, ses desuden en række
forskellige aber og antiloper samt gnuer, zebraer, bøfler og sågar enkelte giraffer. På Crescent Island blev store dele af den amerikanske
dramafilm ”Out of Africa” fra 1985 optaget.
Vi kører fra Naivasha mod safari på græssavannen, nærmere bestemt Mara North. Vi nyder medbragte madpakker undervejs inden vi midt på
eftermiddagen er fremme på Karen Blixen Camp. På vores køretur frem til campen har vi uden tvivl haft de første safarioplevelser i Mara North
området.
Karen Blixen Camp er et aldeles betagende sted. Fra lodgen er der direkte udsigt til Mara-floden. At opleve alle de dyr, der tiltrækkes af flodens
livgivende vand, efterlader de fleste målløse. Campen består af 22 yderst rummelige og luksusprægede kanvastelte, og er en af de mest
charmerende og stemningsfulde camps. På Karen Blixen Camp har man virkelig formået, at kombinere en atmosfære fra en svunden tid med høj
komfort og alt hvad den moderne turist forventer.
Mara North er et privatejet reservat på godt 300 km2. Reservatet ligger i åben forbindelse til Masai Mara, der med sine cirka 1.500 km2 er
hjemsted for en ubegribeligt stor mængde af de klassiske, afrikanske dyr.
Mara er en del af det enorme Serengeti-økosystem, som strækker sig fra Serengeti Nationalpark i Tanzania og op i Masai Mara og Mara North i
Kenya.
Indkvartering på Karen Blixen Camp for hele fire nætter, og dermed masser af tid til masser af safari, men også til ”blot” at nyde livet i campen,
udsigten fra sit telt, fuglelivet, og ikke mindst dyrelivet bl.a. på den modsatte side af floden, hvortil selve campen ligger direkte placeret og med et
fuldstændigt fantastisk syn til dyrelivet.
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Dag 5+6+7: Safari, safari, safari
De næste dage står i dyrenes tegn. Vi kører i campens egene åbne og stærke 4-hjulstrukne safaribiler. Tidlig morgen, når det endnu er lidt køligt
kører vi ud på safari og igen sidst på eftermiddagen, hvor mange af dyrene trækker mod vandhullerne efter en varm dag, er vi igen at finde på
savannen for at observere og iagttage dette fantastiske skue.
De varme timer midt på dagen nyder vi i campen; ved poolen eller med en svalende øl på plænen i vores camp med udsigt til Mara-floden, hvor en
stor gruppe af flodheste altid giver anledning til nogle fornøjelige oplevelser og er vi heldige, oplever vi også andre dyr komme ned til floden for at
drikke.
I Mara finder man de store kattedyr. Især leoparder, geparder og løver er rigtig godt repræsenteret. Derudover finder man bøfler, flodheste,
giraffer, zebraer, krokodiller, aber og elefanter – mange af de kendte ”Afrika-dyr”. Dyreoplevelserne er helt 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 muligt at besøge en masailandsby i forbindelse med vores ophold i reservatet. Besøget i en
masailandsby giver et indblik i en helt anden kultur end vores egen, og det giver også mulighed for at købe spændende souvenirs med hjem.
Ønskes en tur i en luftballon, er Mara nok et af de mest spændende steder at prøve det. Ballonsafari kan både bestilles hjemmefra og på campen.
Siger man Karen Blixen, siger mange også storfilmen ”Out of Africa”. I forbindelse med opholdet på Karen Blixen Camp arrangeres en fremvisning
af filmen. Hvis vejret er klart, er forevisningen udendørs under Afrikas stjernehimmel, og alternativt vises filmen indendørs.

Dag 8: Out of Africa
Det er blevet hjemrejsedag, men vi har stadig formiddagen til rådighed i campen og dermed også tid til køre ud på morgensafari. Vi nyder den
sidste frokost i campen inden vi siger farvel til Karen Blixen Camp, Mara og safari i verdensklasse.
I små fly flyver vi om eftermiddagen fra den dyrerige savanne og tilbage til Nairobi. Flyveturen er behagelig, og vi får set savannen fra oven – en stor
og betagende oplevelse. Vi lander i den lille lufthavn Wilson i Nairobi, og har herfra en transfer (transport) fra den lille lokale lufthavn; Wilson til
Restaurant Carnivore for en afskedsmiddag. Restauranten har gennem en årrække været en af Kenyas bedst kendte, og for år tilbage kendt for
blandt andet at servere diverse ”dyr fra savannen” bl.a. zebra, antilope og krokodille. En festlig afslutning på restauranten ender vores store, store
rejse i Kenya, og vi køres til lufthavnen for fly tilbage tilbage til Danmark samme aften med ankomst næste dags formiddag/middag.
Alternativt kan rejsen forlænges med badeferie ved Det Indiske Ocean. Tilvælges badeferie ved Det Indiske Ocean kan der flyves direkte fra
savannen til strandområdet Diani Beach på Kenyas sydkyst. Der kan også tilvælges badeferie på Zanzibar eller på Kenyas nordkyst. Forhør
nærmere.
Rejseleder John Christensen fortsætter til Nairobi for afskedsmiddag og efterfølgende afsked med rejsegruppen for denne gang.

Dag 9: Hjemkomst
Ankomst til Danmark i løbet af dagen – Mange oplevelser og minder rigere.
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Overblik på rejsen
Priser og afrejsedatoer

Prisen inkluderer:

Ikke inkluderet i prisen:

• Flyrejse på økonomiklasse
• To nætter Tamarind Hotel m/morgenmad
• Udflugtsprogram i Nairobi som beskrevet
• Entre Karen Blixen Museet, Rungstedlund
• Frokost Karens Coffee Garden, Nairobi/frokost Kiambethu Te Farm
• En nat Lake Naivasha Sopa Lodge m/helpension
• Sejltur på Naivasha søen/Vandresafari på Crescent Island
• Fire nætter Karen Blixen Camp m/helpension
• Safari i åbne 4*4 under ophold på Karen Blixen Camp
• Kørsel i 6 personers minibus til KBC, hvor alle har vinduesplads
• Fly Mara – Nairobi (obs bagage begrænsning på fly max. 15 kg)
• Entre til nationalparker/Bidrag til Karen Blixen Camp Trust
• Karen Blixen- og Kenyaekspert John Christensen som rejseleder
• 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
• Badeferie og transport til og fra Det Indiske Ocean

Afrejsedato 2022: 23/10

Indikationspris 2022:
Pris per person i delt dobbeltværelse fra kr. 28.900
Tillæg for enkeltværelse fra +kr. 3.050
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. Chaufførerne er
engelsktalende og uddannet safariguider. Den danske rejseleder veksler rundt mellem safaribilerne.
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Om John Christensen
Kenya- og Karen Blixen ekspert

Lige fra barnsben har John været meget begejstret for Karen Blixen, og
netop hans interesse for Karen Blixen bragte ham til Kenya for ca. 25
år siden som rejseleder.
Ligesom Baronessen blev John meget begejstret for Kenya og landets
befolkning. Herefter blev det til nogle år i Danmark i rejsebranchen,
hvorefter Kenya kaldte igen.
Her var John med fra begyndelsen af tilblivelsen af Karen Blixen Camp
og hvor han boede mere end 4 år i campen. Her lærte John bl.a. at
løbe fra flodheste og opfostre antilopeunger, udover at bygge en
camp.

Herefter gik turen til den nordlige del af verden - Grønland og til hans anden store interesse Knud Rasmussen.
John har atter Danmark som base og arbejder udover som rejseleder i Afrika og det Arktiske, også som foredragsholder om bl.a. Karen Blixens liv
og om Afrika i dag.
Med John som rejseleder på en tur til Kenya og Karen Blixen Camp er man i de allermest erfarne hænder.
Citat John: ”Har man først én gang oplevet at være på en safari tur, og oplevet den storslåede natur og de vilde dyr, længes man altid tilbage til den
afrikanske savanne”.
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