
VERDENS BEDSTE SAFARI I KENYA
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3-16 SEPTEMBER 2019 

BADEFERIE I DET INDISKE OCEAN

GULD REJSER



Tag med vores danske rejseleder, Peer Runge, på denne utrolig spændende grupperejse til Kenya og kom helt 
tæt på de vilde dyr og se hvorfor safari blev “opfundet” i netop dette østafrikanske land.
Vi starter vores tur med nogle spændende kulturelle besøg, først i et helt almindeligt kenyansk hjem, en folke-

Herfra går turen videre til Lake Nakuru og Lake Naivasha og kulminerer på Masai Mara sletten, hvor bl.a. DR1 
programmerne “de store katte” og senest “min elefant famile” er optaget - her er der meget store muligheder 
for at komme helt tæt på løver, leoparder, elefanter og 100 tusindvis af gnuer der er på en lang vandring mod 
Serengetti sletten i Tanzania. Vi afslutter safaridelen i Kenyas hovedstad, Nairobi, hvor vi går i Karen Blixens 

ved det Indiske Ocean, Mombasa. Her skal vi nyde en badeferie med kridhvide strande, svajende kokospalmer 
og azurblåt vand.

Nairobi - Lake Nakuru - Masai Mara - Mombassa - Nyeri - Karen Blixen Farm - Rift Valey - Lake Naivasha - Aberdare
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra Aalborg med KLM
Ankomst Nairobi kl. ca. 21.50 og transport til 
Double Tree Hotel, By Hilton

Dag 2: Nyerie og Aberdare National Park
Tidlig morgen kører vi afsted mod The Aberdare 
Country Club, hvor vi skal overnatte. Beliggende 
på skråningerne af Mweiga Hill, giver dette sted 
en fantastisk introduktion til de afrikanske sletter, 
men inden vi når hertil, skal vi på besøg i et helt 

en folkeskole i den naturskønne Nyeri region.
Sidst på eftermiddagen tjekker vi ind på Aberdare 
Country Club og efter en sen frokost kan vi lige nå 
en eftermiddagstur i nationalparken og bla. opleve 

Dag 3: Lake Nakuru 
Tidlig morgen kører vi mod syd til Lake Nakuru, som 
ligger midt i den imponerende 6.500 km, Rift Valley.
Lake Nakuru er en lavvandet alkalisk sø, som er mest 

og indimellem giver tusindvis af disse fugle søen et  

næsehorn, den truede Rotshilds giraf og den sjældne 
sorte næsehorn, som bliver beskyttet her.

Inden eftermiddagens gamedrive rundt om søen 
tjekker vi ind på Sarova Lion Hill Lodge. 

Dag 4: Lake Naivasha & Great Rift Valley

fortsætter vi langs The Great Rift Valley mod Lake 
Naivasha, en ferskvands sø, som ligger i skyggen af 
Mount Longonot. Området omkring søen er berømt 
for sit fantastiske fugleliv og vi begiver os ud på en 

på Lake Naivasha Simba Lodge,  spiser en dejlig fro-
kost og resten af eftermiddagen er jeres egen.

Dag 5: Masai Mara 
Vi spiser et godt morgenmåltid og så er vi ellers på 
vej mod safari højdepunktet, Masai Mara Sletten, som 
sammen med Serengetti Sletten i Tanzania, nok er et 

om optagelser af vilde dyr i det fri.
Vi ankommer til Mara Simba Lodge først på eftermid-
dagen og efter en frokost tager vi på game drive i jag-
ten på “The Big 5”
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Dag 6: Heldags gamedrive i Masai Mara
Efter morgenmaden er det tid til turens bedste 
safari tur og vi stiger i bilerne og begiver os ud 

verden og vi skal se både løver, geparder, elefan-

og gnuer i hundredtusinde tal.
Vi har medbragt en dejlig frokost, som vi nyder 
under et af de store “paraply” træers skygge, alt 
i mens guiden holder øje med at de mange vilde 
dyr ikke forstyrrer os midt i frokosten. Vi afslutter 
dagen med et besøg i en rigtig Masai landsby. 

Dag 7: Nairobi - Karen Blixen Farm
Efter nogle helt fantastiske safari dage er vi nu klar 
til at køre tilbage til Nairobi, hvor vi spiser frokost i 

besøger vi det legendariske Karen Blixen museum.

Hvis tiden tillader det, måske et besøg på elefant 
børnehjemmet David Sheldrik Wildlife Trust.

Severin Sea Lodge

 

direkte på stranden.

Dag 8: Hele dagen fri på egen hånd
Nyd dagen ved poolen eller på stranden på det 

Dag 9: Mombasa byrundtur (tilkøb)
I dag er der mulighed for at komme på en byrundtur 
i Mombasa. Vi besøger bl.a  en stor træskærer fabrik 
og Fort Jesus, som er et minde om Portugisernes kon-
tol af Mombasa helt tilbage i 1500 tallet. Dette fæst-
nings byggeri blev i 2011 opført på UNESCOS verdens 
arvsliste. Vi spiser undervejs frokost på en af de bedste 
restauranter i Mombasa og kan nyde en fantastisk udsigt 
samtidig med et udsøgt måltid.

Dag 10: Hele dagen fri på egen hånd
Nyd dagen ved poolen eller på stranden, eller måske 
en shopping tur i nogle af de omkringliggende shop-
ping centre.

Dag 11: Shimoni og Wasini Island (tilkøb)
Turen går i dag sydover og tæt på grænsen til Tan-
zania. Ved ankomst til Shimoni Village går vi ombord 
i en motoriseret dhow (gammel arbaisk træbåd) og 
sejler rundt tæt på de omkringliggende øer, Kisiti 
og Mpunguti. 
Der bliver rig mulighed for at snorkle under sejladsen
i det meget rolige klare vand og ofte kommer der 

svømmetur.

Vi besøger også Giraf Centre, som ligger lige ved 
siden af Karen Blixen Museum 
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(Mulighed for tilkøb af ballon tur m/champagne brunch)



På Wasini Island gør vi et ophold og går på opdagelse 
og oplever Swahili kulturen på tætteste hold. 
Vi besøger de gigantiske koralhave og mangroveskove 

dyrs  barbeque på en rigtig god Swahili restaurant.
Senere på eftermiddagen sejler vi tilbage til Shimoni 
og hvis tiden tillader det besøger vi også grotterne 
hvor slaverne blev holdt fanget under de store handels 
dage med slaver, før de blev fragtet til Zanzibar.

Dag 12: Hele dagen fri på egen hånd
Afslapning ved pool eller strand, eller måske en tur til 
et af shopping centrene - du bestemmer !

Dag 13: Fridag / hjemrejsedag
Nyd dagen ved poolen eller på stranden og først på 
aftenen tjekker vi ud fra hotellet og kører til lufthavn 

Amsterdam og Aalborg.

Dag 14: Hjemme i Aalborg kl. 09.40 

Fakta:

Afrejsedato:      3. sept 2019
Hjemkomst:   16. sept 2019

Pris per person:     25.990,-
Antal pladser:             18

Inklusiv i prisen:
* Fly - Aal/Ams/Nairobi (KLM)
* Fly - Nairobi/Mombasa

* 2dage/1 nat i Nairobi m/morgenmad
* 5 dages safari m/helpension
* 6 dages badeferie m/halvpension

Hoteller:
* Double Tree By Hilton - ****
* Aberdare Country Club - *****
* Sarova Lion Hill Lodge - *****
* Lake Naivasha Simba Lodge - *****
* Mara Simba Lodge - ****+
* Severin Sea Lodge - ****+
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* Dansk rejseleder


