
        
 

Kenya bag facaden  
- unik safari i Kenya 

Nairobi – Amboseli – Lake Naivasha – Lake Elementaita – Lake Nakuru – Masai Mara 

 

På denne safari bor man udelukkende i camps, der tilhører det stolte Masai-folk. For 

at beskytte og bibeholde masaiernes kultur og levemåde, bestemte man for ca. 10 år 

siden at frede nogle fantastiske naturområder, hvor dette stolte folk kan leve deres 

traditionelle liv i fred og ro. For at give masai landsbyerne en smule indtægt, tillader 

man, at der dagligt lukkes 18 turister ind i disse øko-beskyttede områder. Denne 

safari henvender sig derfor til rejsende, der ønsker en individuel, intim og unik 

naturoplevelse, hvor man undgår de mere befolkede turistområder. Hver camp har 

højst 10 komfortable telte, alle med privat bad og toilet. Der er ligeledes et spisetelt 

og en bålplads, hvor man hver aften samles for at dele dagens oplevelser under den 

enorme afrikanske stjernehimmel. 

- Oplev Kenyas bedste vildtreservater, inkl. Amboseli og Masai Mara 

- Unik chance for at opleve the Big 5  

- Små eksklusive camps 

- 4x4 transport imellem de enkelte reservater for at sikre mere tid til at spotte 

dyr. 

- Alle game drives i 4x4 køretøjer med mulighed for game drive om natten 

- Chance for at komme helt tæt på Masaierne og deres levevis 

- Walking safaris med indfødte masai krigere.  

- Fantastiske udsigter til Mt. Kilimanjaro 

SPAR 25% på opholdet, hvis du rejser i 

2017 og  senest en måned efter bestilling. 



Dag 1:  Afrejse fra Danmark. Ankomst Kenya. 

Der flyves fra Danmark om morgenen (kan også være sidst på eftermiddagen). 

Efter flyskift i f.eks. Amsterdam, flyves der mod Nairobi, 

hvor der er ankomst om aftenen. Overnatning på EKA hotel 

tæt på lufthavnen.  

 

Dag 2: Amboseli National Park 
Efter morgenmaden på hotellet køres der til Wilson 

lufthavnen for flyet til Porini Amboseli Camp ved 

Selankay, et naturfredet område nogle få kilometer nord for 

Amboseli National Park. En kenyansk organisation og det 

lokale masai samfund besluttede i 1997 at frede dette 

område og dermed give dyr og mennesker et beskyttet 

opholdssted. 

Amboseli Porini Camp har placeret sine 9 rummelige 

safaritelte midt i dette paradis. Efter ankomsten serveres 

frokost, og eftermiddagen byder på en gåtur med masai-

krigere til en lokal landsby, for at få indsigt i masaiernes 

interessante kultur og deres måde at leve på. 

Derefter aften-safari i det beskyttede masai område. 

Området i sig selv er fantastisk smukt og med udsigten til 

Mt. Kilimanjaro er det et perfekt sted at nyde en 

sundowner. Inden vi kører tilbage til lejren har mørket 

sænket sig og giver os mulighed for at opleve nogle af de 

dyr der, kun er aktive om natten.  

  

Dag 3: Amboseli National Park 

Når den liflige fuglesang har vækket os denne morgen, 

serveres morgenmaden. Herefter køres ad campens private 

sti gennem bushen til Amboseli National Park, hvor der er 

morgensafari med medbragt picnic-frokost i køletasken. 

Sidst på eftermiddagen aften/nat-safari med sun-downer i 

Amboseli National Park. Forvent en safari med mulighed 

for at se mange dyr, f.eks. elefanter, og mange af de store 

kattedyr. Tilbage i campen efter mørkets frembrud, 

serveres der middag under den afrikanske stjernehimmel.  

 

Dag 4: Lake Elmentaita 

Efter tidlig morgenmad flyves der tilbage til Nairobi. 

Herfra køres der til Lake Naivasha for sejltur på søen og 

vandretur på Crescent Island. Efter frokost køres der videre 

til Elementaita søen, hvor nye oplevelser venter. 

Indkvartering i to nætter på Sunbird Lodge der ligger lige 

på kanten af Elemantaita søen. Efter indkvarteringen på 

denne lækre lodge får vi en guidet tur til fods ned langs 

søen og ser alt det liv der findes her.  

 

 



Dag 5: Lake Elentaita og Lake Nakuru 

Dagen i dag bruges i Lake Nakuru, hvor vi har picnic med og derfor kan blive i området og nyde 

alle de store dyr i længere tid. Søen er i gode perioder hjemsted for over en million flamingoer og 

parken er også hjemsted for både det truede ”sorte” og det ”hvide” næsehorn. Før mørket falder på 

returneres til Sunbird Lodge, hvor aftensmaden venter.  

 

Dag 6:  Masai Mara 

Efter morgenmaden køres der ned imod det berømte Masai Mara område hvor millioner af gnuer 

hver sommer og efterår flokkes. Vi indkvarteres i Mara Porini Camp der ligger i det private Ol 

Kinyei Conservancy, og har to nætter i et af de 6 telte denne eksklusive camp råder over. Alle telte 

et store med masser af plads, eget bad og toilet. Selve campen ligger i skyggen af akacie træer og 

giver følelsen af virkelig at være midt i naturen. Stedet er specielt berømt for mange kattedyr, løver, 

leoparder og geparder. Efter frokosten er der safari eller mulighed for bush-walks med masai-

guider. Vi nyder igen en sun-downer på et smukt sted i bushen, mens solen går ned over det 

afrikanske kontinent. På turen tilbage gennem bushen køres der med spotlights for bedre at se de 

vilde natdyrs færden.  

 

Dag 7: Masai Mara 

Morgen- og aftensafariaktiviteter i Masai Mara Nationalpark. 

Picnic-frokost. Lokale masai- krigere vil deltage i nogle af 

dagens aktiviteter. Hvis man ønsker det, er der mulighed for 

en ballonflyvning over den endeløse savanne, dette skal dog 

bookes på forhånd.  

 

Dag 8: Hjemrejse eller forlænget ophold 

Efter morgenmad og morgensafari flyves der om formiddagen mod Nairobi, eller om eftermiddagen 

direkte til Kenya kysten, hvis man har bestilt ophold ved det Indiske Ocean. Fra  Nairobi flyves der 

om aftenen hjem til Danmark. 

Har man valgt ekstra nætter i Masai Mara, fortsætter opholdet her. Denne dag kan også være med 

fly til Kenya kysten eller Zanzibar. Få tilbud på disse oplagte muligheder. 

 

Dag 9: Ankomst Danmark – eller forlænget ophold 



 

Pris per person fra kr. 33.990,- pr. person ved 4 deltagere. 
 

BEMÆRK: RABAT på ca. kr. 3.800,- pr. person, hvis du i 2017 kan rejse senest 30 dage efter 

din bestilling. Større og mindre rabat afhænger af rejsetidspunktet i 2017. 

Priserne er baseret på valutakurser af 31. august 2017, og flypriser på billigste bookingklasse. 

 

Prisen inkluderer: 

 

 Flyrejse København – Nairobi t/r 

 Lufthavnsskatter og afgifter. 

 1 overnatning på et godt hotel i Nairobi med morgenmad 

 2 dages ophold Amboseli Porini Camp med fuld forplejning 

 2 overnatninger på Sunbird Lodge med fuld forplejning 

 2 overnatninger på Mara Porini Camp med fuld forplejning (mulighed for flere nætter) 

 Alle transfers både med bil og fly 

 Engelsktalende guider og chauffører. 

 Bidrag til rejsegarantifonden.  

 

Prisen inkluderer ikke: 

 

 Måltider og drikkevarer, som ikke er nævnt ovenfor samt drikkepenge 

 Afbestillingsforsikring og rejseforsikring 

 Visum til Kenya. Dette kan erhverves i Kenyas lufthavn ved ankomsten og koster USD 50,- 

pr. person. 

 Ballonflyvning ca. kr. 2.500 pr. person 

 



 

 

Safari Eksperten 
Fåborgvej 240, 5700 Svendborg – Tlf. 56 36 25 45  

 info@safarieksperten.dk – www.safarieksperten.dk - www.facebook.com/safarieksperten/ 

http://www.safarieksperten.dk/

