
Kenya 4x4 Cheetah SafariKenya 4x4 Cheetah Safari

30 298,-
Pris per person - Fra kr

10 dager
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no

En fantastisk og klassisk safari i Kenya, hvor man besøker noen
av Kenyas mest berømte parker og reservater, hver med sine
unike særpreg og høydepunkter. Opplevelsen av landet,
kulturen, natur og dyreliv er svært variert og man benytter 4x4
safarikjøretøy gjennom hele turen. Det er god standard på
overnattingen.
Et unikt paradis for millioner av dyr og konsentrasjonen er
uslåelig - spesielt muligheten for å se 'The Big Five' (løve,
leopard, bøffel, neshorn og elefant) som er ekstremt høy her.
Etter safarieventyret kan vi anbefale å utvide turen med badeferie
på den idylliske Kenya-kysten eller på vakre Zanzibar i et av de
mange flotte strandhotellene.
Turen ledes av lokale, profesjonelle og svært erfarne
engelsktalende sjåfører/guider.

De fantastiske Aberdare-fjellene med opphold på
Country Club

Samburu med de spesielle dyrene som nettsjiraffen

Fugleliv ved innsjøen Lake Naivasha

Safari i verdensberømte Masai Mara

Utvid oppholdet med en badeferie i det indiske hav

Safari i firehjulsdrevet kjøretøy

https://www.benns.dk/afrika/kenya
https://www.benns.dk/afrika/kenya/kenya-kysten
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/zanzibar


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Avreise fra Oslo (andre byer mot tillegg i prisen) på
dagen, med én mellomlanding underveis før dere
ankommer Nairobi neste dag.

Dag 2: Nairobi - Abardare
Mountains
Ankomst Nairobi på morgenen. Dere blir møtt av vår
agent i Nairobi og kjørt til vår Safari-Lounge, hvor du har
mulighet til å ta en dusj, en liten matbit og muligens bytte
til safariklær. Turen herfra til Aberdare Country Club tar
ca 4 timer. Det blir servering av lunsj og resten av
ettermiddagen står til fri disposisjon, hvor du kan nyte
utsikten og omgivelsene eller ta en dukkert i bassenget.

Om ettermiddagen har du muligheten til å delta på en tur
arrangert av hotellet med lokal naturguide (Bookes på

stedet og koster ca 20 USD per person)

Overnatting og middag: Aberdare Country Club

Dag 3: Abardare -
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

/afrika/kenya
/afrika/kenya/samburu


Impalaer som sloss i Samburu National Reserve - Safari i Kenya
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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 og middag: Ashnil Samburu Camp

Dag 4: Samburu safari
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. Samburu-reservatet er en del av
et større område på 845 km2, som består av Samburu ,
Buffalo-fjellene og Shaba-reservatene. Reservatene
danner tilsammen et veldig stort skogsområde med vakre
og varierte naturscener, hvor følelsen av "Det gamle
Afrika" er tydeligere enn mange andre steder.

Man kan være heldig å oppleve 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.

Om ettermiddagen kjører du ut igjen for å oppsøke
dyrelivet og beundre det vakre landskapet. Etter

safarituren kan kvelden benyttes til et bad før man inntar
en drink ved bålet og kjenner på stemningen. Du vil få en
godt forberedt middag og kan nyte omgivelsene og
stjernehimmelen før natten kaller, etter en
opplevelsesrik dag.

Overnatting og middag: Ashnil Samburu Camp

Dag 5: Samburu - Ol Pejata
Conservancy
Etter frokost går turen sørover igjen mot det private
reservatet "Ol Pejata Conservancy", gjennom flere
jordbruksområder. Etter en ca 3 timers kjøretur
ankommer du Sweetwaters Serena Tented Camp, som
ligger i høylandet ved Ol Pejata Conservancy ved foten
av Mount Kenya. Du ankommer i god tid for å nyte en
god lunsj på campen. Det er en flott camp hvor du bor i
store luksuriøse telt, som alle har veranda eller balkong.
Alle teltene har utsikt over et lite vannhull for å oppleve
dyrene på nært hold eller mot Mount Kenya.

Fra campen kan du studere Kenyas høyeste punkt - Mt.
Kenyas snødekte topper. Fjellet strekker seg over
ekvatorlinjen og tilbyr en av verdens sjeldenheter -
ekvatorial snø!

Sent på ettermiddagen er det tid for safarikjøring i det
private reservatet - Ol Pejata Conservancy, et stort

/afrika/kenya/samburu/ashnil-samburu-camp
https://www.benns.dk/afrika/kenya/samburu/ashnil-samburu-camp


Stammefolk i Samburu - Safari i Kenya
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økosystem med den høyeste konsentrasjonen av dyr
utenfor Masai Mara. Det er det største området for de
svarte neshornene i hele Øst-Afrika, samt det eneste
stedet å oppleve sjimpanser i Kenya.

Overnatting og middag: Sweetwaters Serena Tented
Camp

Dag 6: Ol Pejata
Conservancy - Lake
Naivasha
Fra ol Pejata Conservancy kjører du ca 4,5 time vestover
mot gravsenkningen Rift Valley og den store innsjøen
Lake Naivasha. Dagens mål er Lake Naivasha Sopa
Lodge, som er Sopa-kjedens beste lodge i Kenya. Lodgen
ligger rett ved innsjøen, og du kan nyte den vakre hagen,
som alltid har myldrende dyreliv på plenen. Sjiraffer,
sebraer, vannbukker og vortesvin er nesten alltid sett
her, men om natten er det hovedsakelig flodhesten som
kommer nær - og det er best å holde god avstand fra
dem!

Du er der til frokost og resten av ettermiddagen kan
benyttes til avslapning ved bassenget eller fotografering
av ville dyr som besøker lodgen daglig.

Det er også mulig å bli med på en avslappende

ettermiddagstur med båt på innsjøen Naivasha, for å
utforske innsjøens rike dyreliv som pelikaner, kingfishers
og ospreys. Kontakt din reisekonsulent for mer
informasjon og pris på denne utflukten.

Overnatting og middag: Lake Naivasha Sopa Lodge

Dag 7: Lake Naivaisha -
Masai Mara
Etter natten i Naivasha og frokost, er det lagt opp til en
lengere kjøretur (ca 5 timer) fra Lake Nakuru til Masai
Mara. Det betyr at du er fremme i rimelig tid til lunsj på
Maras flotte lodge. Du krysser gravsenkningen Rift
Valley, hvor vakre jorder snart vil bli erstattet av
masaiene og deres kveghold på jakt etter grønt gress og
vann til sine kyr og geiter. Du er ved lodgen i god tid for
en lunsj og pust i bakken før den første safarituren på
savannen inntrer.

Masai Mara er ikke bare velsignet med et godt over 1500
km2 stort og fantastisk savannelandskap - mangfoldet i
dyrelivet er også blant det største i Afrika, og dette skal
oppleves på safariturer i ettermiddag.

Tilbake på lodgen er det tid for et bad før mørket faller
på. Du kan nå nyte en god middag på denne flotte lodgen
mens Maras mange nattelyder våkner til liv. Hyenene
rop, løvenes brøl - kanskje de jakter - fantasien får frie

https://www.benns.dk/afrika/kenya/lake-naivasha
https://www.benns.dk/afrika/kenya/lake-naivasha/lake-naivasha-sopa-lodge
https://www.benns.dk/afrika/kenya/masai-mara
https://www.benns.dk/afrika/kenya/masai-mara


En ape i Samburu National Park - Safari i Kenya
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tøyler. Jeg er sikker på at du vil sove godt etter en lang
dag med mange inntrykk og ville opplevelser.

Overnatting og middag: Ashnil Mara Camp

Dag 8: Masai Mara
Dagen er viet til safari i et av Afrikas absolutt beste
dyrelivsområder! Du starter med en tidlig morgensafari,
etterfulgt av en safaritur på ettermiddagen igjen. Hvis du
ønsker en unik opplevelse så kan du være med på en
ballongsafari med brunsj i det fri, noe som absolutt kan
anbefales (ekstra kostnad, bør bestilles på forhånd).

Mara grenser til den store Serengeti-sletten i sør, som
sammen med Mara-området danner rammen for den
årlige migrasjonen, hvor store flokker av dyr migrerer fra
Serengeti til Masai Mara og kommer tilbake i en årlig
syklus.

Serengeti og Mara danner et unikt økosystem som er et
paradis for millioner av dyr. Konsentrasjonen er ganske
uslåelig, og spesielt tilstedeværelsen av 'The Big Five'
(løve, leopard, bøffel, neshorn, elefant) er usedvanlig høy
her. De store kattene - løver, leoparder og geoparder -
ses i store mengder, og ved Mara-elven lurer
krokodillene. Spesielt under migrasjonen er Mara-elven
rammen for dramatiske scener hvor gnuen krysser
elvene og prøver å unngå de sultne krokodillene. I tillegg
kan Mara skryte av mer enn 450 forskjellige fuglearter,

inkludert 53 arter av rovfugler som trives i området.

Overnatting og middag: Ashnil Mara Camp

Dag 9-10: Mara - Nairobi -
Norge
Safarituren er over, og etter frokost blir du kjørt tilbake
til Nairobi, en tur på ca 6 timer (du kan velge å fly direkte,
ta kontakt for info og pris).

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

Du blir kjørt tilbake til Jomo Kenyatta flyplass i Nairobi
på ettermiddagen, i god tid for hjemreisen til Norge.

Ankomst Norge neste dag med kofferten full av
fantastiske safariopplevelser - velkommen hjem!

Utvid safarien med en
badeferie
Unn deg selv litt ekstra avslapning og velvære med å
utvide ferien med noen ekstra dager på det indiske hav.

https://www.benns.dk/afrika/kenya/masai-mara/ashnil-mara-camp
https://www.benns.dk/afrika/kenya/masai-mara/ashnil-mara-camp
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar


Løver i Samburu National Park - Safari i Kenya
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Hva med Kenya kysten, Zanzibar, Seychellene eller
Mauritius. Du bestemmer selv varighet og kan velge
blant flere flotte overnattingssteder.

Kostnaden for å forlenge turen vil avhenge av
destinasjon, standard på overnatting og varighet.

Ta gjerne kontakt for mer info og priser.

Her er et utvalg av våre mest populære
strandhoteller i Kenya og Tanzania:

Kenyas kyst:

Leopard Beach Resort, Diani-stranden

Reisende Beach Resort & Hotel

Sanden på Chale Island

Tanzania/Zanzibar

Ocean Paradise Resort & Spa

Langi Langi Beach Bungalower

The Zuri Zanzibar Resort

https://www.benns.dk/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort
https://www.benns.dk/afrika/kenya/kenya-kysten/travellers-beach-hotel-club
https://www.benns.dk/afrika/kenya/kenya-kysten/the-sands-at-chale-island
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/zanzibar/langi-langi-beach-bungalows
https://www.benns.dk/afrika/tanzania/zanzibar/the-zuri-zanzibar-resort


Priser og avganger
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Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
32 798,00 NOK

Reiseperiode April - 22. juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
30 298,00 NOK

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

Fra kr.
41 998,00 NOK

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

Fra kr.
33 798,00 NOK

Oppgradering på fly:
Oppgradering til Business Class: fra kr. 14.200 (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                

Fly tur retur, Oslo - Nairobi (Tillegg for andre byer i
Norge)

8dagers Cheetah Safari ifølge program

Overnatting og måltider ifølge program

Kunnskapsrik engelsktalende guide/sjåfør

Transport i safarikjøretøy

Nasjonalparkgebyr

Skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Øvrige utflukter og transport

Tips

Drikke

Vaksiner (kontakt din egen lege)

Visum

Forlengelse av ferien med opphold ved
Mombasa-kysten eller Zanzibar

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/kenya-4x4-cheetah-safari-10467?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/kenya-4x4-cheetah-safari-10467%3E

