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Denne reisen byr på dyre- og naturopplevelser i verdensklasse
med noen av Kenyas beste safariparker på programmet: Masai
Mara, Aberdare-fjellene og Lake Nakuru National Park.
Masai Mara kalles for safariens mekka, Aberdare-fjellene består
av et svært variert økosystem og i Lake Nakuru National Park
finner dere både sjø, skog og åpne gressletter.
Underveis bor dere i koselige hytter, og nyter helpensjon
gjennom safarien. Gled dere til de store mulighetene for å
oppleve og komme tett på mange av Kenyas store pattedyr som
neshorn, leopard, løve, sjiraff, flodhest, impala, vannbøffel, i
tillegg til det svært rike fuglelivet.
Safarien starter og slutter i Nairobi. Deretter blir det en flytur til
Det indiske hav, hvor ferieopplevelsene avsluttes med en deilig
badeferie ved det asurblå indiske havet enten på Kenya-kysten
eller Zanzibar.

Besøk tre av Kenyas beste nasjonalparker: Abadare,
Masai Mara og Lake Nakuru

Opplev det imponerende fuglelivet ved safarisjøen
Lake Nakuru

Gode sjanser for å se mange av Kenyas store
pattedyr

Se etter Big 5 i Masai Mara og bo på legendariske
Keekorok Lodge

Avslutt med en herlig badeferie på Kenya-kysten
eller på Zanzibar



Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Nairobi
Avgang fra Norge mot Kenya, med én mellomlanding
underveis.

Dag 2: Nairobi - Aberdare
National Park
Etter dere er ferdig med innreiseformalitetene blir dere
mottatt av vår representant fra SOMAK Safari, og turen
går nordover mot Aberdarefjellene (eller Nyandarua som
det heter på Kikuyu), gjennom noen av Kenyas beste
jordbruksområder, hvor både småbruk og svære farmer
ligger på rekke og rad. Dere ankommer Treetops Lodge
Hotel til lunsj.

Det berømte Treetops Lodge Hotel er det første "tree
top"-hotellet i Kenya. Bygget på påler, ligger det
stemningsfylte hotellet i en liten lysning med fantastisk

utsikt over et stort vannhull, og på klare dager kan man
se Mount Kenyas snøkledde topper.

I tillegg til unik arkitektur og beliggenhet er hotellet kjent
for sin kongelige historie: En kveld i februar 1952 sjekket
en ung, engelsk pike inn på hotellet. Da hun klatret ned
fra tretoppen igjen neste morgen var hun "plutselig" blitt
Dronning Elizabeth II, da hennes far, Kong George VI,
hadde gått bort nettopp denne natten. Etter denne
historien ble kjent, ble Treetops stedet hvor alt fra
backpackere til kjendiser ønsket å bo - ingen safari i
Kenya var komplett uten et opphold på Treetops!
Dronningen vendte forøvrig tilbake i 1983, da hun
naturligvis bodde på "Queen Elizabeth Suiten".

Ettermiddagen kan dere bruke til å slappe av og samle
inntrykkene etter den første dagen i Afrika. Etter middag
er det lagt opp til en spennende kveld og natt ved
vannhullet, som lyses opp ved hjelp av lyskastere, slik at
man kan følge med på dyrenes aktivitet fra hotellets
balkonger. Herfra kan man være heldig å oppleve
elefanter, bøfler, sorte neshorn, bavianer, vortesvin,
forskjellige antiloper samt de sjeldne galagoene (også
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Neshorn ved Lake Nakuru
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kjent som "bush babies").

Overnatting med middag: Ark Lodge

Dag 3: Aberdare - Lake
Nakuru National Park
Etter frokost går turen videre til Kenyas del av The Great
Rift Valley og saltsjøen Lake Nakuru, med ankomst ved
lunsjtid.

Lake Nakuru er den mest berømte innsjøen i Rift Valley,
og er blant annet kjent for store mengder av flamingoer
og pelikaner, som ofte gjester innsjøen. Imidlertid har det
vært observert færre flamingoer de siste årene, men det
er til gjengjeld nesten 450 fuglearter i området.

Den omkringliggende akasieskogen er hjemsted for
bøfler, gaseller, vannbukk, forskjellige antiloper og løver.
I tretopper og tette kratt gjemmer leopardene seg, og
man kan være heldig å se dem i de sene
ettermiddagstimer. Nakuru er trolig et av de beste
stedene i Kenya å oppleve både det store hvite
neshornet og det sjeldne og utrydningstruede sorte
neshornet, samt den majestetiske Rothschildsjiraffen.

Overnatting med middag: Lake Nakuru Lodge eller
liknende

Dag 4: Lake Naivasha -
Masai Mara
Det er avgang tidlig om morgenen, og vi kjører sørover
mot Masai Mara, Kenyas mest berømte safaripark. Dere
sjekker inn på Keekorok Lodge og nyter en sen lunsj.
Keekorok Lodge er Kenyas kanskje mest legendariske
lodge, eller i hvert fall Masai Maras eldste, og ligger midt i
et fantastisk viltområde i Masai Mara. "Keekorok" betyr
"overflod" på det lokale maasai-språket, som passer
perfekt siden lodgen ligger midt i vandreruten for de
store migrasjonene mellom Mara og Serengeti, samt i
nærheten av den store Mara-elven, som også bør
oppleves. Keekorok er et av de beste stedene for safari i
Kenya.

Etter lunsj er det satt av tid til litt avslapning før det er
duket for nok en safaritur igjen på ettermiddagen. Mara
er ikke bare velsignet med det 1500 km² store, åpne
savannelandskapet, men området har også noe av det
mest mangfoldige dyrelivet i Afrika, som vi får oppleve på
ettermiddagens safaritur. Etter endt safari blir det
middag og overnatting på Keekorok Lodge.

Overnatting med middag: Keekorok Lodge

Dag 5: Masai Mara
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Bøffel i Lake Naivasha
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Dagen er viet til safari i et av Afrikas aller beste
viltområder. Dere drar først ut på en tidlig morgensafari,
før det ved ettermiddagstid blir enda en fantastisk Game
Drive (safariutflukt). Om du liker mer høytsvevende
opplevelser, kan man også melde seg på en
luftballongsafari - mot ekstra kostnad.

Masai Mara, eller "det flekkede land", som masaiene
kaller området på grunn av de mange akasietrærne og
daddelpalmene som står spredt i terrenget, er selve
symbolet på en klassisk safari. I sør grenser Mara til den
store Serengetisletten, som sammen med Mara-området
danner rammen for den årlige migrasjonen, hvor store
dyreflokker vandrer fra Serengeti til Masai Mara og og
tilbake i en årlig syklus.

Serengeti og Mara representerer et unikt økosystem som
er et paradis for millioner av dyr. Konsentrasjonen av dyr
er ganske enestående, og da spesielt tilstedeværelsen av
"The Big Five" (løve, leopard, bøffel, neshorn, elefant) er
usedvanlig høy her. De store kattedyrene, løver,
leoparder og geparder kan spottes i store mengder, og
ved Mara-elven lurer krokodillene. Spesielt under
migrasjonen er Mara-elven åsted for de dramatiske
scenene som utspiller seg når de kryssende gnuene
prøver å unngå de sultne krokodillene. I tillegg kan Mara
skryte av mer enn 450 forskjellige fuglearter, inkludert
53 rovfugler, som stortrives i området.

Overnatting med middag: Keekorok Lodge

Dag 6: Masai Mara -
Nairobi - badeferie
Safarituren avsluttes, og etter frokost blir dere kjørt
tilbake til Nairobi. Kjøreturen tar ca. 6 timer, men det er
også mulig å fly - spør oss gjerne om avganger og pris.

Når dere ankommer Nairobi foreslår vi at dere spiser
lunsj på The Carnivore Restaurant (ekstra kostnad), som
er et populært sted - spesielt hvis du liker kjøtt.

Heretter blir dere kjørt til Nairobi flyplass, dere flyr til
Kenya-kysten eller Zanzibar og blir møtt på flyplassen av
vår representant som tar dere med til deres utvalgte
hotell. Her får dere middag og nyter kvelden på
egenhånd.

Overnatting Zanzibar inkl. middag: Ocean Paradise
Resort

Overnatning Kenya-kysten inkl. middag: Leopard Beach
Resort

Dag 7 - 12: Badeferie på
Kenyakysten eller
Zanzibar

/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/keekorok-lodge
/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten
/afrika/tanzania/zanzibar
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten/leopard-beach-resort
/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten/leopard-beach-resort


The Great Rift Valley

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

Zanzibar

Zanzibar er forbundet med eksotiske strender og
paradis, av gode grunner. Zanzibar er i union med
Tanzania og består av flere små og to større øyer på
østkysten av Afrika, hvorav den største øya i dagligtale
kalles Zanzibar.

I tillegg til fantastisk natur i form av hvite strender,
kokospalmer og korallrev, har stedet også en veldig
spennende historie. Zanzibar er et gammelt
handelssentrum, og øya har sultanpalasser, persiske bad,
gamle fort, sjarmerende byer med trange arabiske gater
og tradisjonelle dhow-skip i den gamle havnen, som gjør
øya til et herlig arabisk eventyr.

En badeferie ved Det indiske hav gir deg også muligheten
til å slappe av ved de fantastiske strendene, og hvis dere
ønsker å være aktive arrangerer hotellene mange
forskjellige aktiviteter, både til lands og til vanns. Vakre
korallrev og fargerike fisk innbyr til snorkling og dykking,
og på seilturer med de lokale båtene, dhows, kan dere
være heldige og se delfiner og havskilpadder. Eventuelt
kan dere også bli med på et romantisk cruise i
solnedgang. En annen unik opplevelse er dykking med
ville delfiner ved Kizimkazi.

Ocean Paradise Resort:

Ocean Paradise Resort ligger på den nordøstlige siden av
Zanzibar, og er virkelig et lite "paradis" rett ved det
turkisfargede, varme indiske havet. Hotellet ligger med
en fantastisk utsikt over havet og er omgitt av

kokospalmer, vakre velstelte plener, de fine hyttene og
Zanzibars påståtte største basseng med foss. Dere bor i
tradisjonelle "rundhus" med alle moderne fasiliteter
tilgjengelig.

Kenya-kysten

Kenya-kysten er lang og verdenskjent for sine
langstrakte og hvite sandstrender. De vakreste av disse
finner man sør for Mombasa, ved området Diani Beach.
Dette herlige kystområdet frister med hoteller i alle
prisklasser og størrelser, og de beste av dem kan måle
seg med de flotteste hoteller og resorts i verden. Med
valget av Leopard Beach Resort som innkvarteringssted
er dere sikret et hotell i den beste enden av skalaen.
Leopard Beach er et av BENNS' foretrukne hoteller her
på Diani Beach.

På Kenya-kysten er vannbaserte aktiviteter klart i
høysetet, ellers kan man bare slappe av ved stranden og
nyte den fine servicen på hotellet. Ønsker man litt kultur
på dagsprogram met, bør man overveie et besøk i
Mombasa. Dette er en by som gjemmer på mange
spennende opplevelser og som er mer eksotisk enn
Nairobi på grunn av sin historie, som har fått innflytelse
fra India, Arabia, Europa og det øvrige Afrika.

Attraksjoner som kan nevnes:

Fort Jesus fra 1593. Bygget av portugiserne og er
oppført på UNESCOs kulturarvsliste
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Byen Spice Market, en fantastisk sanseopplevelse
Mandhry Mosque i den gamle bydelen. Et flott
eksempel på Swahili-arkitektur
Lord Shiva Temple, byens største Hindu-tempel
Holy Ghost-Katedralen
Sikh-Tempelet

Leopard Beach Resort

Leopard Beach Resort ligger på Diani Beach-kysten, gode
30 km sør for Mombasa. Her kan du nyte de brede, hvite
sandstrendene med forsiktig svaiende kokospalmer i den
litt varme vinden - selve symbolet på Bountyland og et
virkelig avslappende ferieparadis.

Resortet er et av Kenyas vakre strandresorts og klarer å
yte ekstremt god service til sine gjester år etter år, noe
som gjør hotellet til en favoritt hos mange som kommer
tilbake igjen og igjen. Feriestedet ligger i en stor
fortryllende vakker tropisk hage og har selvfølgelig også
et deilig basseng. Hvert rom er pent innredet med bad
en-suite, og ellers med alle moderne fasiliteter.

Dag 13: Det indiske hav -
Nairobi - Norge
Dere kjøres til flyplassen fra Kenya-kysten eller
Zanzibar, hvor dere flyr til Nairobi og deretter videre til

Norge, med én mellomlanding.

Dag 14: Ankomst til Norge
Dere lander i Norge igjen.
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Reiseperiode Januar - mars  - Pris per person når 2 reiser sammen

Leopard Beach Resort
33 798,00 NOK

Ocean Paradise Resort
37 598,00 NOK

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

Leopard Beach Resort
28 898,00 NOK

Ocean Paradise Resort
31 698,00 NOK

Reiseperiode 24. juni - september  - Pris per person når 2 reiser sammen

Leopard Beach Resort
38 498,00 NOK

Ocean Paradise Resort
44 598,00 NOK

Reiseperiode Oktober - 15. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Leopard Beach Resort
32 298,00 NOK

Ocean Paradise Resort
36 988,00 NOK

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

Leopard Beach Resort
Kontakt oss

Ocean Paradise Resort
Kontakt oss

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



Hva er inkludert i prisen?

no

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

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 Norge - Nairobi t/r inkl. innsjekket bagasje,
måltider, skatter og avgifter

All transport som nevnt i programmet

1natt på Ark Lodge eller liknende

1natt på Lake Nakuru Lodge eller liknende

2netter på Keekorok Lodge eller liknende

Helpensjon under safarien

Hvis Kenya-kysten: fly fra Nairobi t/r inkl. innsjekket
bagasje, skatter og avgifter, transfer til hotellet t/r, 7
netter på Leopard Beach Resort med halvpensjon

Hvis Zanzibar: fly Nairobi t/r inkl. innsjekket
bagasje, skatter og avgifter, transfer til hotellet t/r, 7
netter på Ocean Paradise Resort med halvpensjon

Reise- og avbestillingsforsikring

Overnattinger, utflukter og transfer som ikke er
nevnt i programmet

Måltider med mindre noe annet er opplyst

Tips med mindre noe annet er opplyst

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/thorn-tree-safari-i-kenya-og-badeferie-10635?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/thorn-tree-safari-i-kenya-og-badeferie-10635%3E

