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Først blir det fantastiske naturopplevelser og safari i
verdensklasse - fra Aberdarefjellene, sør for mektige Mount
Kenya, til Masai Mara-savannens enorme viltreservater med de
berømte "Big Five" (løve, savanneelefant, bøffel, leopard og
spissneshorn). Etter en fantastisk safariopplevelse står en
avslappende sol- og strandferie ved Kenya-kysten på menyen,
med azurblått hav, palmer og sandstrender.
Denne Afrikaturen byr på en rekke høydepunkter:
Aberdarefjellene må selvsagt oppleves fra en ekte afrikansk
"Treetops Lodge", hvor man kan betrakte dyrelivet ved vannhullet
like nedenfor, med Mount Kenya i bakgrunnen. I Riftdalen, eller
Great Rift Valley, ligger to av Kenyas mest berømte innsjøer,
Lake Nakuru og Lake Naivasha, hvor man kan oppleve
hundrevis av eksotiske fuglearter og stifte nærmere bekjentskap
med løver, leoparder og både det hvite og sorte neshorn i de
frodige akasieskogene. Her bor dere på hotell ved Lake
Naivasha.
Videre går turen til Masai Mara, som er selve symbolet på en
Afrika-safari og den afrikanske savanne. Her kan man oppleve

Overnatting i "tretoppene" i Aberdare nasjonalpark,
med utsikt til dyrelivet ved vannhullet

Det fantastiske dyrelivet ved Lake Nakuru og Lake
Naivasha

Safari i berømte Masai Mara

Det indiske havs vakre strender

https://www.benns.no/afrika/kenya/mount-kenya
https://www.benns.no/afrika/kenya/mount-kenya
https://www.benns.no/afrika/kenya/aberdare-nasjonalpark/treetops-lodge
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vilt dyreliv i ubeskrivelig vakker natur - og dere skal naturligvis bo
midt i hjertet av det hele, på den eldste og best beliggende
lodgen i Masai Mara, Keekorok Lodge.
Avslutningsvis, for å fordøye alle de fantastiske natur- og
safariopplevelsene, får dere et strandopphold ved Det indiske
hav - bedre kan det ikke bli! Det blir en hel uke til å nyte varmen
og havet ved Zanzibars eller Kenyas vakre, palmedekorerte kyst.
Hele safarituren er inkludert helpensjon, og badeferien ved Det
indiske hav inkluderer halvpensjon. Det er duket for strålende
safariopplevelser og en forfriskende badeferie litt utenom det
vanlige.
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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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kjent som "bush babies").

Overnatting inkl. helpensjon: Treetops Lodge -
Aberdare

Dag 3: Aberdare - Lake
Nakuru - Lake Naivasha
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.

Senere på ettermiddagen fortsetter vi til Lake Naivasha,
hvor det blir middag og overnatting på vakre Lake

Naivasha Country Club, med beliggenhet nær sjøen
omgitt av frodige akasie- og febertrær.

Overnatting inkl. helpensjon: Lake Naivasha Country
Club

Dag 4: Lake Naivasha -
Masai Mara
Det er avgang tidlig om morgenen, og vi kjører sørover
mot Masai Mara, Kenyas mest berømte safaripark. Vi
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.

Etter lunsj er det satt av tid til litt avslapning før vi legger
ut på safari 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.

/afrika/kenya/aberdare-nasjonalpark/treetops-lodge
/afrika/kenya/aberdare-nasjonalpark/treetops-lodge
/afrika/kenya/lake-naivasha
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Overnatting inkl. helpensjon: Keekorok Lodge

Dag 5: Masai Mara
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 inkl. helpensjon: Keekorok Lodge

Dag 6: Masai Mara -
Nairobi - Det indiske hav
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
Zanzibar eller Mombasa og blir møtt på flyplassen av vår
representant som tar dere med til deres utvalgte hotell.
Her får dere middag og nyter kvelden på egen hånd.

Måltider inkludert: Middag

Overnatting Zanzibar inkl. middag: Ocean Paradise
Resort

Overnatning Kenya-kysten inkl. middag: Leopard Beach
Resort

/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/keekorok-lodge
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/keekorok-lodge
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Dag 7 - 12: Det indiske hav
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.

I århundrer var Zanzibar sentrum for handel i Det indiske
hav. Araberne hadde drevet handel i området i tusen år
da europeerne ankom for 500 år siden, anført av
portugiserne. Europeerne brakte med seg slavehandel,
nye sjøveier og markeder i Østen og Europa. Videre ble
det etablert plantasjer, hvor trær, krydder og
slavehandel ble en så stor økonomisk faktor at sultanen
av Oman flyttet hit på 1800-tallet. Den hovedsakelig
muslimske swahilikulturen oppstod blant annet fra en
blanding av muslimsk og afrikansk kultur, og denne
kulturen dominerer fortsatt i Øst-Afrika.

Zanzibar kalles også "krydderøya" på grunn av øyas
utbredte dyrking av kryddere og eksotiske frukt. Mange

av disse benytter vi oss av i hverdagen - blant annet
kanel, kaffe, pepper, kokos, sukkerrør, tamarind, vanilje,
kardemomme, nellik og muskat. Overalt på øya kan du
oppleve plantasjene som dyrker dette, store og små, og vi
anbefaler helt klart et besøk til en av disse velduftende
plantasjene.

Omtrent halvparten av Zanzibars 700 000 innbyggere
bor i Zanzibar by, hvor den gamle bydelen heter Stone
Town. Stone Town preges av sin historie og er fylt av
smale gater, sanselige basarer og hus med overdådige
treutskjæringer.

Gå på oppdagelse i de trange, kronglete gatene og se alt
fra palasser og moskéer til bittesmå butikker.

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.

Hvis dette ikke skulle friste, er det nok av andre
muligheter: Paraseiling, dyphavsfiske, sandvolleyball,
windsurfing, kanoturer, tennis og mye mer. En ting er
sikkert - man trenger ikke kjede seg!



Løve i Masai Mara - Safari og badeferie i Kenya

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

Overnatting Zanzibar inkl. middag: Ocean Paradise
Resort

Måltider inkludert: Frokost og middag

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 kystområde 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 dagsprogrammet, 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.

Av attraksjoner kan nevnes:

Fort Jesus fra 1593. Bygget av portugiserne og er
oppført på UNESCOs kulturarvsliste

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

Overnatting: Leopard Beach Resort

Måltider inkludert: Frokost og middag

Dag 13: Det indiske hav -
Nairobi - Norge
Dere kjøres til flyplassen, hvorfra dere flyr til Nairobi og
deretter videre til Norge, med én mellomlanding.

/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
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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)
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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 inkl. skatter og avgifter

1natt på Treetops Lodge Hotel (eller lignende
standard og beliggenhet)

1natt på Lake Naivasha Country Club (eller lignende
standard og beliggenhet)

2netter på Keekorok Lodge (eller lignende standard
og beliggenhet)

Helpensjon under hele safarien

Alle safariutflukter som nevnt i programmet

7nætters badeferie

Halvpensjon på badefeire

All øvrig transport, som nevnt i programmet

Skatter og avgifter

Lunsj i Nairobi etter endt safari

Drikkevarer

Reiseforsikring

Visum

Tips

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Diverse andre personlige utgifter og ekstra
utflukter

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

