
Kili Kenya SafariKili Kenya Safari

22 798,-
Pris per person - Fra kr

8 dager
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no

Amboseli - Lake Naivasha - Masai Mara
Det frister å si "i Masaienes Kenya" om denne safarireisen. Fra
Amboselis utsikt til Kilimanjaro og Riftdalen med Lake Naivasha,
til de store rovdyrene sitt paradis, Masai Mara - du vil virkelig få
oppleve nomadefolkets fargerike og berømte verden. Med på
ferien er det en engelsktalende sjåfør/reiseleder.
Etter utallige inntrykk og naturopplevelser kan det virkelig
anbefales å fortsette ferien til Kenya-kysten. Her kan du slappe
av på glitrende strender og luksuriøse hoteller.

Utsikten til Kilimanjaro fra Amboseli Sopa Lodge

Den vakre ferskvannsinnsjøen, Lake Naivasha

Masailandets «hovedstad», Narok

Safari i verdenskjente Masai Mara

https://www.benns.no/afrika/kenya
https://www.benns.no/afrika/kenya/amboseli-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/tanzania/kilimanjaro
https://www.benns.no/afrika/kenya/lake-naivasha
https://www.benns.no/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve
https://www.benns.no/afrika/kenya/kenya-kysten


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge, med flybytte i Doha eller
Amsterdam, mot Nairobi. Dere ankommer Nairobi neste
morgen.

Dag 2: Ankomst Nairobi -
Amboseli National Park
Etter frokost i flyet lander dere i Nairobi. Etter at
innreiseformalitetene er i orden og bagasjen er hentet,
blir dere mottatt av våre safarirepresentanter. Fra
flyplassen er det bare en kort kjøretur til den private
safariloungen, hvor man kan friske seg litt opp innen
turen går sørover til nasjonalparken Amboseli. Her
venter det lunsj på Amboseli Sopa Lodge.

Fra lodgens frodige og blomsterrike område kan dere

nyte utsikten til Kilimanjaro, før første game drive
starter. På slutten av dagen, rundt solnedgang,
returnerer dere til lodgen for middag, etterfulgt av en
god natts søvn.

Overnatting: Amboseli Sopa Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 3: Amboseli National
Park
Tidlig om morgenen samt om ettermiddagen er det bare
å glede seg til safari i Amboseli. Det blir en opplevelsesrik
dag i en av Kenyas mest populære parker, som i tillegg til
sin storslåtte beliggenhet ved foten av Kilimanjaro, også
byr på landets kanskje største bestand av elefanter.

Overnatting: Amboseli Sopa Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

/afrika/tanzania/kilimanjaro
/afrika/kenya/amboseli-nasjonalpark


Opplev løver i Masai Mara
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Dag 4: Amboseli National
Park - Lake Naivasha
Fra den tørre og flate savannen setter dere kursen mot
ferskvannsinnsjøen, Lake Naivasha, via Nairobi.
Underveis spiser dere lunsj. Etter en god times kjøretur
fra Nairobi er dere fremme på flotte, foruten perfekt
beliggende, Lake Naivasha Sopa Lodge.

Resten av dagen er til fri disposisjon. En gåtur i området
eller en båttur på sjøen ved solnedgang kan virkelig
anbefales. Deretter venter det middag på lodgen.

Overnatting: Lake Naivasha Sopa Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 5: Lake Naivasha -
Masai Mara
I dag står dere opp tidlig og kjører mot berømte Masai
Mara. Turen fra Riftdalen-området, som dere har bodd i,
og mot Masai Mara gir et godt innblikk i Kenyas
varierende landskap. Dere gjør et stopp i masailandets
«hovedstad», Narok. Dette er en travel, støvete og
tilsynelatende ganske forvirret handelsby, hvor lokal
handel foregår overalt.

Den siste strekningen mot Mara Sopa Lodge er som en
safaritur, da mange dyr kan sees langs veien. Etter dere
har fått kommet på plass på rommet og spist lunsj på
lodgen, samt kanskje fått tatt en dukkert i
svømmebassenget hvis tiden strekker til, er dere klare
for game drive i dette fantastiske reservatet. Masai Mara
er spesielt kjent for sin store konsentrasjon av rovdyr.

Overnatting: Mara Sopa Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 6: Masai Mara
Masai Mara er ikke bare velsignet med sitt 1500 km2

fantastiske savannelandskap. Mangfoldigheten i
dyrelivet her hører også til de største i Afrika, som dere
selvsagt skal få oppleve mer av i dag, da det er planlagt to
game drives. Hva med å starte morgenen med en
ballongsafari? (ikke inkludert i prisen)

Det er også mulig å besøke en masai-landsby (ikke
inkludert i prisen).

Overnatting: Mara Sopa Lodge
Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag

/afrika/kenya/lake-naivasha
/afrika/kenya/lake-naivasha/lake-naivasha-sopa-lodge
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve


Kilimanjaro sett fra Amboseli National Park
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Dag 7: Masai Mara -
Nairobi - hjemreise
Etter noen dager med store naturopplevelser er det tid
for å dra tilbake til Nairobi. Dere kan for eksempel
fortsette ferien med en herlig badeferie ved
Kenya-kysten eller fly hjem i kveld.

Turen fra Masai Mara til Nairobi kan eventuelt gjøres
med fly (dette tar ca. en time) eller med direktefly til
Ukunda eller Mombasa.

Dag 8: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge.

/afrika/kenya/kenya-kysten


Priser og avganger
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Reiseperiode Oktober - 19. desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr
25 298,00 NOK

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

Delt dobbeltrom - fra kr
Kontakt oss

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

Delt dobbeltrom - fra kr
23 498,00 NOK

Reiseperiode April - 25. juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr
22 798,00 NOK

Reiseperiode 26. Juni - september  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - fra kr
26 698,00 NOK

Reiseperiode Oktober - 19. desember  - Priser per person for utvidelse av turen med 7 netters
strandferie | Fra kr.

Leopard Beach Resort (Mombasa)
7 498,00 NOK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
14 398,00 NOK

Reiseperiode Jul og nyttår  - Priser per person for utvidelse av turen med 7 netters strandferie |
Fra kr.

Leopard Beach Resort (Mombasa)
Kontakt oss

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
Kontakt oss

Reiseperiode Januar - mars  - Priser per person for utvidelse av turen med 7 netters strandferie |
Fra kr.

Leopard Beach Resort (Mombasa)
8 998,00 NOK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
14 998,00 NOK
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Reiseperiode April - 25. juni  - Priser per person for utvidelse av turen med 7 netters strandferie |
Fra kr.

Leopard Beach Resort (Mombasa)
6 598,00 NOK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
11 648,00 NOK

Reiseperiode 26. juni - september  - Priser per person for utvidelse av turen med 7 netters
strandferie | Fra kr.

Leopard Beach Resort (Mombasa)
9 198,00 NOK

Ocean Paradise Resort (Zanzibar)
17 498,00 NOK

Badeferie på Kenya-kysten eller på Zanzibar
Unn deg ekstra velvære og avslapning ved å forlenge reisen med noen ekstra dager på
Kenyas kyst, Zanzibar eller Seychellene. Du bestemmer selv varigheten.

Prisen for å forlenge turen vil avhenge av destinasjonen, innkvarteringsnivået og varighet.



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 Oslo-Nairobi t/r inkl. skatter og avgifter (avreise
fra andre flyplasser mot et tillegg i pris)

2netter på Amboseli Sopa Lodge

1natt på Lake Naivasha Sopa Lodge

2netter på Mara Sopa Lodge

Rundreise med utflukter som nevnt i programmet
samt safari

Alle måltider

Engelsktalende reiseleder

Tips, drikkevarer og øvrige utflukter

Reiseforsikring

Visum

Vaksiner (kontakt din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/safari/kili-kenya-safari-21170?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/safari/kili-kenya-safari-21170%3E

