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Bli med på en klassisk safari i Kenya, hvor man besøker
flere av landets mest berømte parker og reservater

En tradisjonell 10 dagers safari hvor høydepunktene er blant
andre; Samburu, med et unikt dyreliv, Rift Valley, hvor tusenvis
av rosa flamingoer ofte fargelegger horisonten, og Masai Mara,
hvor dere finner enorme sletter med ville dyr.

Denne safarien begynner i Aberdare-fjellene på Outspan Hotell,
går videre til Samburu, med noe av det mest unike dyrelivet og
fuglelivet i Kenya. Dere bor på fantastiske Ashnil Samburu
Camp, som ligger ved elvebredden til Ewaso Nyrio-elven, med
vakre palmer og akasietrær i bakgrunnen. Det blir også en tur
opp i høyden, når dere bor én natt på Serena Mountain Lodge på
over 2200 meters høyde.
Videre går ferden til Lake Naivasha og Lake Nakuru, hvor
tusenvis av flamingoer bor. Rundt innsjøene er det opprettet et
beskyttet område, slik at det utrydningstruede svarte neshornet
kan bo i trygge omgivelser sammen med antiloper, giraffer, løver

Det rike dyre- og fuglelivet i Samburu naturreservat

Bo langs skråningen av Kenyas legendariske fjell,
Mount Kenya, med en fantastisk utsikt

Gode sjanser til å se de sjeldne svarte neshornene i
Lake Nakuru

Safari i verdensberømte Masai Mara

https://www.benns.no/afrika/kenya/samburu
https://www.benns.no/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve
https://www.benns.no/afrika/kenya/aberdare-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/kenya
https://www.benns.no/afrika/kenya/mount-kenya/serena-mountain-lodge
https://www.benns.no/afrika/kenya/lake-naivasha
https://www.benns.no/afrika/kenya/lake-nakuru-nasjonalpark
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og hyener.
Og til slutt, fantastiske Masai Mara. Kjent for sine store sletter
med fantastisk dyreliv. Her bor dere på Ashnil Mara Camp, som
tilbyr noen av de beste mulighetene for å se det varierte dyrelivet
i parken.

https://www.benns.no/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve
https://www.benns.no/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/ashnil-mara-camp
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Dag 1: Avreise fra Norge
Avreise fra Oslo (andre byer mot et tillegg i pris) på
ettermiddagen, med én mellomlanding underveis før
dere ankommer Nairobi.

Dag 2: Aberdare
Dere blir møtt av vår agent i Nairobi og kjørt til vår Safari
Lounge, hvor det blir tid til å slappe av, og eventuelt legge
igjen bagasje. Det serveres tradisjonell "morning tea" før
dere kjører mot Aberdare og Aberdare Country Club.

Dere ankommer ved lunsjtider og ettermiddagen er til fri
disposisjon til andre utflukter eller til avslapning på
hotellet.

Overnatting: Aberdare Country Club
Måltider inkludert: Lunsj og middag

Dag 3: Samburu
Etter frokost er det avgang mot det nordlige Kenya og
Samburu. Du kjører forbi noen av Kenyas beste
landbruksområder med mange småbruk og store gårder.
Dere ankommer Samburu Ashnil og nyter en god lunsj
etter innsjekk.

Samburu Ashnil ligger perfekt til ved Ewaso Nyiro-elven,
og det er ikke uvanlig å se både elefanter, neshorn,
apekatter og andre afrikanske dyr rett ved lodgen. Etter
lunsj kan dere slappe av ved bassenget, eller sitte på
terrassen ved teltet deres.

Deretter legger dere ut på turens første game drive,
utflukt for å se på dyrelivet, i dette fantastiske
viltreservatet. Området er et lavlandsområde, som
generelt er varmt og meget tørt.

Overnatting: Ashnil Samburu Camp
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

/afrika/kenya/aberdare-nasjonalpark
/afrika/kenya
/afrika/kenya/samburu
/afrika/kenya/samburu/ashnil-samburu-camp


Impalaer som sloss i Samburu National Reserve - Safari i Kenya
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Dag 4: Samburu
På dagens to game drives i Samburu blir det mulighet for
å se dyrearter som sjeldent oppleves andre steder enn
her i det nordlige Kenya - den smalstripete grå sebraen,
nettsjiraffen (somalisk sjiraff) og somalistrutsen.

Det er også gode sjanser for å se "The Big 5" (løve,
leopard, bøffel, neshorn, elefant), samt over 400
fuglearter. I dag blir det også mulighet til å besøke en
lokal landsby. Dette ordnes og avtales med
safarisjåføren.

Overnatting: Ashnil Samburu Camp
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

Dag 5: Mount Kenya
Turen går sørover til Mount Kenya gjennom flotte
landbruksområder. Etter ca.4 timers tur ankommer du
lodgen med sin fantastiske beliggenhet, i hjertet av
Aberdare nasjonalpark. Dette er den eneste lodgen som
er bygget langs skråningen av Kenyas legendariske fjell,
Mt Kenya. Lodgen ligger i kjølige 2200 meters høyde og
byr på en klar og fin utsikt til Mount Kenya.

Stedets totale ro og stillhet, og til tider myldrende dyreliv
som utspiller seg ved vannhullet utenfor lodgen, gir
perfekte rammer for fred og avslapning, samtidig som

man har en formidabel utsikt. Man må være forberedt på
kjølige og kalde netter, samt et noe fuktig klima.

Lodgens største attraksjon er muligheten for gåturer i
området. På en ekstra god dag kan du være heldig å bli
vekket av elefantenes trompetsang og gå i seng til
regnskogens lyder. Det er akkurat så fantastisk som det
høres ut som!

Overnatting: Serena Mountain Lodge
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

Dag 6: Lake Nakuru - Lake
Naivasha
Fra Mount Kenya kjører dere vestover mot
gravsenkningen Rift Valley og Lake Nakuru Lodge for
lunsj. Lodgen ligger på et høydedrag med imponerende
utsikt. Ved sjøen er det ofte muligheter for å se de mange
tusen lyserøde flamingoene.

Det blir game drive om ettermiddagen ved sjøen og i den
omkringliggende nasjonalparken hvor man har gode
sjanser for å se de sjeldne svarte neshornene. Turen
fortsetter mot Lake Naivasha, hvor dere har middag og
overnatting. Ved Lake Naivasha er det også mulighet til å
bli med på en båttur (betales lokalt).

Overnatting: Lake Naivasha Sopa Lodge

/afrika/kenya/samburu/ashnil-samburu-camp
/afrika/kenya/mount-kenya
/afrika/kenya/mount-kenya/serena-mountain-lodge
/afrika/kenya/lake-naivasha
/afrika/kenya/lake-naivasha/lake-naivasha-sopa-lodge


Stammefolk i Samburu - Safari i Kenya
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Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

Dag 7: Masai Mara
Dere fortsetter sørvest til berømte Masai Mara, som for
mange er høydepunktet på safarituren. Dere bor på
Ashnil Mara Camp, som ligger sentralt i Masai Mara. Og
her er det gode muligheter for å se neshorn og
krokodiller ved Mara-elven, som renner rett utenfor
campen.

Masai Mara er en forlengelse av Serengeti-sletten og
kjent for sine løveflokker. Om ettermiddagen har dere
game drive før dere avslutter dagen med en god middag.

Overnatting: Ashnil Mara Camp
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

Dag 8: Masai Mara
Gamedrives
Masai Mara er ikke kun velsignet med et nesten 1.500
km² stort savannelandskap - mangfoldigheten i dyrelivet
er også blant det største i Afrika. Dette fantastiske
området får dere oppleve på to gamedrives.

Hvis du ønsker en unik opplevelse så kan du være med på

en ballongsafari, noe som absolutt kan anbefales (ekstra
kostnad). Dessuten har du mulighet til å benytte deg av
campens aktivitetstilbud - eller kanskje besøke en
nærliggende Masai-landsby (betales lokalt).

Overnatting: Ashnil Mara Camp
Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

Dag 9-10: Nairobi - Norge
I dag går turen tilbake til Nairobi. Det serveres lunsj på
vår Safari Lounge, før dere blir kjørt til flyplassen i god tid
før avgang til Norge. Ønsker dere å unngå kjøreturen
tilbake til Nairobi, så er det mulig å fly fra Masai Mara til
Nairobi (ekstra kostnad)

Det er også mulig å folenge oppholdet i Afrika, med f.eks
badeferie ved Mombasa-kysten eller på Zanzibar. Ta
kontakt for mer informasjon.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag

/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/ashnil-mara-camp
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/ashnil-mara-camp
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/ashnil-mara-camp
/afrika/tanzania/zanzibar
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Reiseperiode April - 22. juni  2021  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
24 198,00 NOK

Reiseperiode 23. juni - september  2021  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
34 798,00 NOK

Reiseperiode Oktober - 14. desember  2021  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
28 348,00 NOK

Reiseperiode Januar - mars  2021 - 2022  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
27 098,00 NOK

Oppgradering på fly:
Oppgradering til Business Class: fra kr. 16.100,- (tillegg til prisen pr. person)



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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r Oslo - Nairobi (Tillegg for andre byer i Norge)

8dagers Cheetah Safari

Overnatting og måltider ifølge program

Kunnskapsrik engelsktalende guide/sjåfør

Transport i safarikjøretøy med maks 6 personer pr.
bil (normalt 1 - 3 biler pr. avgang)

Nasjonalparkgebyr

Skatter og avgifter

Visum til Kenya Nødvendige vaksiner (ta kontakt
med lege for mer informasjon)

Landsbybesøk i Samburu og Masai Mara (ordnes
via safarisjåfør)

Ballongsafari i Masai Mara (bør bestilles på
forhånd)

Fly fra Masai Mara til Nairobi eller Mombasa (må
bestilles på forhånd)

Privat safaribil (må bestilles på forhånd)

Privat 4WD safaribil (må bestilles på forhånd)

Forlengelse av ferien med opphold ved
Mombasa-kysten eller Zanzibar

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/cheetah-safari-i-kenya-10467?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/cheetah-safari-i-kenya-10467%3E

