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Explorer

Masai Safari med Basecamp
Explorer

35 398,-
Pris per person - Fra kr

8 dager
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Ønsker du den ekte safarifølelsen hvor du kommer i
nærkontakt med naturen, dyrene og lokalbefolkningen, er
dette safarituren for deg.
Dere bor på camps som er bygget og drevet i pakt med naturen
og de lokale masaiene i Kenya.
Campene driftes av Basecamp Explorer Kenya som ble
grunnlagt av norske Svein Wilhelmsen i 1998. Svein opplevde et
livsforandrende møte med den gamle Maasaihøvdingen Ole
Taek, og på grunnlag av dette startet han Basecamp Explorer
Kenya. Deres mål er å skape positive fotavtrykk på de stedene
de opererer, med positiv innvirkning på de menneskene de
arbeider sammen med.
På denne turen er det mulig med en forlenget badeferie på
Zanzibar, les mer under.

Lev i pakt med naturen

Bli kjent med masaiene og deres kultur

Fotsafari i Mara Naboisho Conservancy

Overnatting i komfortable safaritelt

https://www.benns.no/afrika/kenya


Dagsprogram

no
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Dag 1: Norge - Nairobi,
Kenya
Avreise fra Norge på ettermiddagen, med én
mellomlanding før dere ankommer Nairobi. Om bord i
flyet har alle seter egen tv-skjerm med god
underholdning. Det serveres mat og drikke om bord.

Dag 2: Nairobi - Masai
Mara
Ved ankomst Nairobi vil Basecamps egen sjåfør hente
dere på Jomo Kenyatta International Airport, og ta dere
til Wilson Airport for morgenavgangen til Masai Mara,
med avreise kl 10:00. Allerede under innflyvningen på
savannen vil du kunne se dyr, så din safariopplevelse
starter faktisk før du er på bakken! Ankomst på
Olkiombo-flystripen ca. kl. 11:00 med transfer til

Basecamp Masai Mara med gamedrive (utflukt for å se på
dyrelivet) underveis. Innsjekk i teltet og en 3 retters lunsj
venter dere.

Om ettermiddagen reiser dere ut på den første
ordentlige jeepsafarien, i en av campens åpne biler.
Masai Mara-reservatet er et unikt, åpent slettelandskap
og her finner du alle "de fem store"; elefant, neshorn,
bøffel, løve og leopard i tillegg til en mengde andre ville
dyr. Guidene introduserer dere for det rike dyrelivet og
deler sin kunnskap og sine historier før dere returnerer
til campen rett før solnedgang. Før middag inviteres dere
til leirbålet for en prat med masaiene - og en aperitif for
de som ønsker det.

Middag blir servert i den åpne spisesalen fra kl. 19:30.
Etterpå blir det mulig å ta en drink under den mektige,
afrikanske stjernehimmelen, før man trekker seg tilbake
til teltet sitt for den første natten på savannen.

Overnatting: Basecamp Masai Mara

/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/basecamp-masai-mara


Flodhester i Masai Mara - Safari i Kenya
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Dag 3: Masai Mara
Våkn opp til alle dyrelydene på savannen og nyt
morgenteen, eller kaffen, i teltet mens solen er på vei
opp. Bli med guiden på en jeepsafari og opplev hvordan
alt liv på savannen våkner i de tidlige morgentimene.
Dere er tilbake i campen til frokost, og har deretter
formiddagen til disposisjon. Nyt utsikten fra terrassen,
les en bok eller følg med på dyrenes bevegelse fra
utsiktstårnet. Det serveres lunsj i restauranten eller
under et skyggefullt tre i hagen.

Unn deg selv en ettermiddagslur eller bli med på en kort
guidet tur for å lære mer om øko-prinsippene som
campen drives etter, før det igjen er tid for ny jeepsafari
om ettermiddagen. Dere er tilbake før solnedgang, som
kan observeres med en drink i hånden mens man lar
dagens inntrykk synke inn.

Overnatting: Basecamp Masai Mara

Dag 4: Masai Mara - Mara
Naboisho Conservancy
Dere starter dagen med en morgen-jeepsafari og er
tilbake i campen til frokost. Det blir mulighet for å besøke
Masai Mara og deres Masai Brand, som er et av
Basecamps lokale prosjekter, hvor omlag 120 lokale
kvinner sysselsettes gjennom utvikling og salg av

tradisjonelle smykker. Dere sjekker ut og spiser lunsj før
turen går videre inn i Mara Naboisho Conservancy på
ettermiddagen. Ifølge med guiden tas dere først med på
en jeepsafari, før dere tar siste del til fots og ankommer
den enkle, men komfortable Wilderness camp i god tid
før solnedgang.

Safariutfluktene til fots er svært populære og byr på en
unik mulighet til å komme tett på både natur og dyr. I
forkant gis dere selvfølgelig grundig informasjon om
sikkerhet og regler. Middag inntas under
stjernehimmelen (om været tillater det) før man trekker
seg tilbake for en natt i flotte safaritelt.

Naboisho Conservancy

Wilderness Camp og Eagle View ligger i Naboisho
Consevacy, som er Maasai-folkets fellesskapseide
naturreservat, etablert i 2010. Området som er på hele
50 000 hektar med uberørt villmark grenser til Masai
Mara, og med store beite- og jaktområder bidrar
naturreservatet til å opprettholde økosystemet i
nasjonalreservatet. Her lever det blant annet geparder,
afrikanske villhunder, elefanter og en tett konsentrasjon
av løver, så se frem til å oppleve et rikt dyreliv på
safarien. Basecamp Explorer betaler en måndelig avgift
til Maasai-folket for at de leier ut landet til
turistoperatøren. I naturreservatet er det dessuten
regler for hvor mange biler som kan kjøre rundt og ha
game drive på samme tid, noe som gjør at man får
følelsen av å ha parken nesten for seg selv!

/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/basecamp-masai-mara


Masai Mara - Safari  i Kenya
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Overnatting: Eagle View

Dag 5: Mara Naboisho
Conservancy
Etter morgenkaffen i teltet gjøres det klart til utsjekk og
dere begir dere ut på savannen til fots, i retning Eagle
View, en tur som vil ta om lag halvannen time. Transfer
kan også skje som jeepsafari om det er å foretrekke. Ved
ankomst Eagle View blir det innkvartering i telt før dere
får servert full frokost.

Nyt stillheten og dyrelivet fra din egen terrasse eller i
loungen - med en uslåelig utsikt ned til vannhullet. Lunsj
serveres fra kl. 13:30. På ettermiddagen blir det mulighet
for å besøke Koiyaki Guiding School, som er et av
Basecamps lokale prosjekter, hvor de årlig utdanner
kunnskapsrike guider. Senere blir det ettermiddagssafari
for de som ønsker det. Middag inntas i den åpne
spisesalen og serveres fra kl. 19:30.

Overnatting: Eagle View

Dag 6: Mara Naboisho
Conservancy

Våkn tidlig opp til den uslåelige utsikten over savannen,
og start dagen med en jeepsafari. Dere er tilbake til
campen til frokost. På formiddagen kan dere nyte
dyrelivet som utspiller seg ved vannhullet eller slappe av
i loungen med en god bok. Lunsj serveres fra kl. 13:30. På
ettermiddagen kan dere sammen med guiden bestemme
om dere vil ut på en siste fotsafari i det flotte
Naboisho-området eller om dere ønsker en jeepsafari.
Middag inntas i spisesalen og serveres fra kl. 19:30.
Kvelden kan gjerne avrundes rundt leirbålet med en
oppsummering av reisen og deling av inntrykk.

Overnatting: Eagle View

Dag 7: Mara Naboisho
Conservancy - Nairobi
Etter frokost blir det utsjekk, og det er på tide å ta farvel
med masaiguidene for denne gang.

Dere blir kjørt til Naboisho-flystripen, men har god tid til
å observere dyrene og naturen underveis. Avreise med
morgenflyet til Nairobi kl. 11:00

På ettermiddagen kan dere velge å fortsette hjem til
Norge, eller forlenge ferien med badeferie ved
Mombasa-kysten eller Zanzibar.

/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/eagle-view
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/eagle-view
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/eagle-view
/afrika/tanzania/zanzibar


Løver i Mara Naboisho Conservancy - Safari i Kenya
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Dag 8: Ankomst Norge
Etter en kort mellomlanding vil dere ankomme Norge på
formiddagen.



Priser og avganger

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Reiseperiode Oktober - 18. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
37 798,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
Kontakt oss

Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
37 798,00 NOK

Reiseperiode April - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
35 398,00 NOK

Reiseperiode Juli - september  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
45 998,00 NOK

Avreiseperiode Oktober - desember  - Priser pr. person for utvidelse av turen med 5 netters
strandferie på Kenyas kyst | Fra kr.

Leopard Beach Resort med
halvpensjon
7 698,00 NOK

Avreiseperiode Januar - mars  - Priser pr. person for utvidelse av turen med 5 netters strandferie
på Kenyas kyst | Fra kr.

Leopard Beach Resort med
halvpensjon
9 798,00 NOK

Avreiseperiode April - juni  - Priser pr. person for utvidelse av turen med 5 netters strandferie på
Kenyas kyst | Fra kr.

Leopard Beach Resort med
halvpensjon
6 398,00 NOK
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Avreiseperiode Juli - September  - Priser pr. person for utvidelse av turen med 5 netters
strandferie på Kenyas kyst | Fra kr.

Leopard Beach Resort med
halvpensjon
9 998,00 NOK

Oppgradering på fly:
Oppgradering til Business Class: fra kr. 14.200 (tillegg til prisen pr. person)

Alle priser med utgangspunkt i 2 personer i delt dobbeltrom. Ønsker du enkeltrom, er dette mulig mot et
enkeltromstillegg. Ta kontakt for pris.

Ønsker du forlengelse av turen med opphold på Kenya-kysten eller Zanzibar, er dette mulig mot et tillegg i prisen. Ta
kontakt for mer informasjon.



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly t/r Norge - Nairobi - Masai Mara

2netter i Masai Mara på Basecamp Masai Mara inkl.
frokost, lunsj og middag

Kunnskapsrik engelsktalende guide/sjåfør

Transport til/fra flyplass

3netter i Mara Naboisho Conservancy på Eagle
View inkl. frokost, lunsj og middag

Lunsj på avreisedagen

Gamedrives i 4x4 Safari Land Cruiser

Fotsafari i Mara Naboisho Conservancy

Besøk hos Basecamp Explorers prosjekter innen
bærekraftig turisme

Skatter og avgifter

Nasjonalparkgebyr .

Drikke

Reiseforsikring

Visum til Kenya

Tips

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/masai-safari-med-basecamp-explorer-10086?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/masai-safari-med-basecamp-explorer-10086%3E

