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Bli med på en unik kombinasjonsreise til Kenya og Madagaskar
og opplev landenes enestående dyreliv og imponerende natur.
Reisen starter med 5 dager med naturopplevelser i safariens
mekka, Kenya, etterfulgt av en rundreise rundt på Madagaskar
på jakt etter øyas særegne dyr, deriblant lemurene. Eventyret
avsluttes med noen dagers avslappende badeferie ved uspolerte
Ifaty på Madagaskars sørkyst. Kenyas berømte innsjøer med sitt fantastiske dyreliv

"The big 5" i Masai Mara

Madagaskars endemiske dyr og enestående natur

Ifatys nydelige strender

https://www.benns.no/afrika/kenya
https://www.benns.no/afrika/madagaskar


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Oslo mot Nairobi i Kenya. Det blir ett
flybytte på turen og dere ankommer Nairobis
internasjonale flyplass i morgen.

Dag 2: Ankomst Nairobi,
Kenya - Lake Naivasha
Dere ankommer Nairobi om morgenen. Etter bagasjen er
mottatt og innreiseformalitetene er overstått, møtes
dere av en representant fra Somak Safari. Fra flyplassen
blir dere kjørt direkte til Lake Naivasha Sopa Lodge, som
dere er fremme til i god tid før lunsj. På lodgen kan dere
ta en liten hvil, innen det er tid for en stemningsfull
båttur på innsjøen Lake Naivasha. Dere kommer nesten
til å gli lydløst forbi store gruppene med flodhester og
være tilskuere til områdets fantastiske fugleliv.

Om kvelden er det middag på lodgen. Etter middagen kan
dere nyte den vakre hagen, kanskje dere får øye på ville
dyr som rusler rundt på den store gressplenen. Sjiraffer,
sebraer, vannbukker og vortesvin er dyrene som ofte
kommer hit på dagtid, mens om natten er det spesielt
flodhestene som kommer tett på. De skal dere ha god
avstand til!

Inkluderte måltider: Lunsj og middag
Overnatting: Lake Naivasha Sopa Lodge

Dag 3: Lake Naivasha -
Lake Nakuru - Lake
Naivasha (heldagsutflukt)
I dag blir det en tidlig frokost, innen dere kjører av sted
mot den andre berømte innsjøen i Riftdalen, nemlig Lake
Nakuru. Her er det et ubeskrivelig rikt fugleliv, og man

/afrika/kenya/lake-naivasha
/afrika/kenya/lake-naivasha/lake-naivasha-sopa-lodge
/afrika/kenya/lake-nakuru-nasjonalpark
/afrika/kenya/lake-nakuru-nasjonalpark
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forstår fort hvorfor Lake Nakuru av mange kalles for «a
birdwatchers paradise». De høye «Yellow Fever» -
akasietrærne nær innsjøen er tilholdssted for bøfler,
vannbukker og forskjellige antiloper. Godt gjemt oppe i
trekronene eller i den tette skogen befinner den skye
leoparden seg.

Mange av dyrene er ganske sky, men dere kan som regel
være heldige og se dem i de sene ettermiddagstimer.
Lake Nakuru er en av de beste stedene å oppleve både
sorte og hvite neshorn samt Rothschildsjiraffen.

Lunsjen nytes på Lake Nakuru Lodge og utpå
ettermiddagen kjører dere i retur til Naivasha Sopa
Lodge. Her venter det en forfriskende sundownder før
middagen blir servert.

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

Dag 4: Lake Naivasha -
Masai Mara
Etter en tidlig frokost går turen i dag sørover mot Kenyas
mest berømte safaripark, Masai Mara. Masai Mara er på
mange måter essensen av en «ekte» safari, med store
vidder og et stort antall ville dyr, deriblant «The Big Five»
(elefant, løve, bøffel, leopard og neshorn). Her er
sjansene store for å også oppleve «The Ugly Five»

(hyenen, marabustorken, gribb, vortesvinet og gnuen).

Her er det bare å glede seg til hele 2 netter med fullt
safariprogram. Dere kommer til å bo fint og komfortabelt
på Ashnil Mara Camp. Dere er fremme på campen til
lunsj og rekker kanskje en liten hvil før det er tid for det
som mange har ventet spent på; første game drive på
Mara-savannen.

Hvis dere ikke har vært med på safari før, vil dere
oppleve et sann bombardement av alle sanser og en
konstant spenning. En er superkonsentrert i sin iver etter
å få øye på dyrene, spesielt rovdyrene! Fortvil ikke hvis
dere ikke ser noen rovdyr i starten, de er vanskelig å
finne. Heldigvis er deres guide/sjåfør veltrent i å lete
etter spor. Gradvis lærer dere også selv å se rundt på de
stedene hvor dyrene mest sannsynlig oppholder seg.

Etter safarien drar dere tilbake på campen. Her må dere
om kvelden lytte etter løvens brøl og hyenenes hyl. En
ting er i alle fall sikkert; dere kommer til å få en god natts
søvn etter en dag full av inntrykk og opplevelser.

Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Ashnil Mara Camp

Dag 5: Masai Mara
På programmet i dag er enten 3 game drives i løpet av
dagen og lunsjen spises på campen eller en heldags-game

/afrika/kenya/lake-naivasha/lake-naivasha-sopa-lodge
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/ashnil-mara-camp
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drive med medbrakt lunsj som nytes på savannen. Dere
bestemmer!

Den sørlige enden av Masai Mara grenser til den enorme
Serengetisletten i Tanzania. Disse to safariområdene er
skueplass for den årlige migrasjonen, hvor enorme
flokker med dyr vandrer fra Serengeti til Masai Mara og
tilbake i en årlig tilbakevendende syklus. Masai Mara og
Serengeti danner til sammen et helt unikt økosystem,
som er rene paradiset for mange millioner dyr.

Konsentrasjonen av dyr i Masai Mara er en av de høyeste
i Afrika, spesielt antallet av de nevnte big 5 er usedvanlig
høy her. De store kattene (løver, leoparder og geparder)
ses ofte i store antall. Ved Mara-elven lurer krokodillene.
Under den store migrasjonen er elven skueplass for de
dramatiske scenene med de tallrike gnuene som prøver å
unngå de blodtørstige krokodillene når de skal krysse
elven. I tillegg lever det mer enn 452 forskjellige
fuglearter her, hvorav 53 av artene er rovfugler.

Med sitt fantastiske landskap, byr Masai Mara på unike
naturopplevelser. Her strekker savannen seg så langt øye
kan se, med elven som renner fra nord til sør. Masai
Mara-området er oppkalt etter nomadefolket,
Masai-folket, som har levd her i utallige år. Hvis
muligheten byr seg, anbefales det å besøke en
Masailandsby når dere først er på disse kanter.

For en ekstraordinær opplevelse: Ballongsafari (mot
ekstra kostnad)
Dette er en opplevelse av de sjeldne som alle bør unne

seg. Noen synes kanskje prisen er litt avskrekkende, men
det er virkelig pengene verdt. Å se solen stå opp over
savannen, mens dyrene ferdes over sletten om morgenen
er ganske enkelt helt ubeskrivelig!

Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Ashnil Mara Camp

Dag 6: Masai Mara -
Nairobi
Etter to opplevelsesrike og minneverdige safaridager i
Masai Mara, er det nå på tide å si farvel til dette området.
Om morgenen kjører dere med buss fra Ashnil Mara
Camp til Nairobi. Bussen stopper underveis, slik at dere
får kjøpe litt drikke, strekke beina og eventuelt kjøpe
noen suvenirer innen bussen er fremme i Nairobi. Her
serveres det en lett frokost på Somak Safari Lounge
innen dere blir kjørt til hotellet i Nairobi, hvor dere
overnatter til i morgen. Neste dag blir dere kjørt til
flyplassen og går om bord på flyet skal ta dere til
Madagaskar.

Merk: det er også mulig å ta fly fra Masai Mara til Nairobi
mot ekstra kostnad. Kontakt oss for mer informasjon.

Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Sarova Stanley eller tilsvarende.

/afrika/tanzania/serengeti-nasjonalpark
/afrika/tanzania
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/ashnil-mara-camp
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Dag 7: Nairobi -
Antananarivo,
Madagaskar
Dere kjører fra hotellet til flyplassen i Nairobi. Det er
forventet ankomst på Madagaskar og hovedstaden
Antananarivo midt på ettermiddagen. I ankomsthallen
venter en representant for BENNS på dere. Han/hun
sørger for at dere kommer frem til hotellet i
Antananarivo.

Resten av dagen har dere på egen hånd. Slapp på hotellet
etter flyturen eller gå på oppdagelse i byen. Hotellet
ligger sentralt i hovedstaden, nær innsjøen Lac Anosy
som byen «bretter» seg rundt. Dette er et
boutique-hotell, vakkert innrettet i en gammel
kolonibygning fra 1900-tallet.

I morgen starter de unike opplevelsene på Madagaskar
for alvor!

Standard overnatting: Residence Lapasoa eller
tilsvarende
Superior overnatting: Palissandre Hotel eller tilsvarende

Dag 8: Antananarivo -
Andasibe
Etter frokost møtes dere med en engelsktalende
guide/sjåfør som vil kort gjennomgå hva som er i vente på
rundreisen rundt på Madagaskar.

Kjøreturen i dag er på ca. 150 km og tar dere til Andasibe
på den østlige siden av øya. Dere kjører gjennom frodige,
grønne områder og fjellandskap. I fjellområdene kan dere
se blant annet landsbyer der Merina-folket bor. Dette er
den største etniske gruppen på Madagaskar. Dere er
fremme på hotellet på slutten av ettermiddagen.

Rundt kl. 19.00 er det tid for en kveldstur til fots for å
lete etter nattaktive dyr, deriblant lemurer.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Grace Lodge eller tilsvarende
Superior overnatting: Mantadia eller tilsvarende

Dag 9: Analamazaotra/
Andasibe Speciel Reserve
Etter frokosten venter unike naturopplevleser i Andasibe
Special Reserve, som er en del av en større nasjonalpark
kalt Andasibe-Mantadia. Andasibe Special Reserve utgjør
den sørlige delen av nasjonalparken.

/afrika/madagaskar
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Denne parken er spesielt kjent for én ting: Lemurarten
Indri, som er den største av alle nålevende lemurer, den
kan bli opptil 1 meter høy. Lokalt kalles den for
Babakoto. Grunnen til dette er det beste stedet å
oppleve denne lemuren, er at et par grupper her har blir
vant til mennesker. Den utrydningstruede indrien kan
høres langveisfra, da den har et distinkt «rop».

Utover indrier «huser» parken 13 andre lemurarter, som
for eksempel gråhavlmakien og den brune lemuren som
på norsk kalles brunmaki. Det ekstraordinære dyrelivet
her understrekes av at parken er hjem til 15 andre
pattedyr og mer enn 100 fuglearter, hvor flere er
endemiske, samt 50 forskjellige reptiler. I naturen lever
blant annet Madagaskars største kameleon.

Regnkogen i Andisabe er tykk og fuktig, dekket med
mose, bregner og mer enn 100 blomstrende orkidéer (fra
september til januar). Her vokser det også mange
forskjellige typer trær, ikke minst mahogni og palisander.

Om ettermiddagen blir det et besøk i landsbyen
Andisabe som er typisk for Betsimisaraka-folket. Dette
er øyas neststørste samme. Folket er kjent for å dyrke ris
og lever ellers mest av det man kan finne i skogen. Under
besøket får dere lære mer om Betsimisaraka-folkets
hverdag og tradisjoner. Dere overnatter i Andasibe.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Grace Lodge eller tilsvarende
Superior overnatting: Mantadia eller tilsvarende

Dag 10: Andasibe -
Antsirabe
I dag går turen tilbake til Tana, herfra fortsettes det
sørover til Antsirabe. Turen er på ca. 300 km, og dere
kjører gjennom vakkert høyland med utsikt til
rismarkene. Dere passerer også særegne landskaper, kalt
«Lavaka», som er store hull i bakker/høydedrag
forårsaket av kraftig erosjon. Dere stopper på veien for å
besøke landbruksbyen Ambatolam, som også utvinner
aluminium.

På slutten av ettermiddagen er dere fremme i Antsirabe,
som blant annet er kjent for sin produksjon av øl. Dette
er Madagaskars tredje største by, med ca. 180 000
innbyggere. Antsirabe ligger 1500 meter over havet og
har derfor et kjølig klima, spesielt om vinteren. Dette er
kanskje grunnen til at en gruppe norske misjonerer slo
seg ned her i 1872!

Antsirabe betyr "hvor det er salt» og henviser til de
mange varme kildene som er i byen. Disse kildene har gitt
byen sitt kallenavn «Malagasy Vichy». De lokale har ment
i lang tid at de varme kildene har en helbredende effekt
og etter hvert etablerte franskmennene et spa her på
1800-tallet.

Byen har en vakkert arkitektur fra perioden «Belle
Epoque». Her vil dere også se en rickshaws, som man kan
bli med en tur i. Den beste måten å oppleve Antsirabes
kompakte sentrum er med en spasertur og se store
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fransk- og skandinaviskinspirerte hus.

Dere bør oppleve:

De varme kildene
Markedet Sabotsy
Ivohitra Hill som ligger 1652 moh, med utsikt over
byen
Smake en «Three Horses Beer»

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Chambres du Voyageur eller
tilsvarende
Superior overnatting: Arotel eller tilsvarende

Dag 11: Antsirabe -
Ranomafana National
Park
Første stopp på turen til Ranomafana National Park er
Ambositra, som er sentrum for Madagaskars
treskjæringsindustri. Husene i høylandet er karakterisert
av vakre balkonger dekortert med utskåret tre og
skodder i sterke farger.

Senere kommer dere til "Le Col de Tapia". Dette er tre
som er motstandsdyktige overfor skogbranner.

Landskapet domineres fortsatt av rismarker, furuskog,
eukalyptustrær og klippefylte fjell.

Dere kjører på et tidspunkt vekk fra hovedveien for å
komme frem til Ranomafana National Park, som dere
skal få oppleve i full skala i morgen. Kjøreturen i dag er på
ca. 250 km.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Centrest eller tilsvarende
Superior overnatting: Thermal eller tilsvarende

Dag 12: Ranomafana
National Park
I dag er det naturopplevelser som står på agendaen. Dere
skal på en fottur inn i Parc National de Ranomafana for å
oppleve lemurer, kameleoner og andre dyr, foruten den
flotte naturen.

Parc National de Ranomafana er en av flotteste
nasjonalparkene på Madagaskar. Parken ble etablert i
1991 og er et av landets mest besøkte attraksjoner på
grunn av sin gode beliggenhet og store biodiversitet.
Parken er på 415 km2 og rekker over et ganske fjellrikt
område, dekket av regnskog. I 1986 oppdaget man den
utrydningstruende lemuren kalt «gylden bambuslemur»,
som førte til opprettelsen av parken.



Antananarivo, Madagaskars hovedstad
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I nasjonalparken lever det hele 12 forskjellige
lemurarter, deriblant den sjeldne aye-aye, også kalt
fingerdyr. Som i Andasibe er det her også andre dyr enn
lemurer, slik som:

115 fargerike fuglearter
62 forskjellige reptiler
98 ulike frosker
99 typer sommerfugler og mye mer.

I bunnen av den tette regnskogen finnes det flere bekker
som løper ut i elven Namorona. Selv om mye av områdets
skog er hugget ned, finner man fremdeles store områder
av uberørt skog i den østlige delen av nasjonalparken.

Etter besøket her drar dere tilbake til hotellet. Resten av
dagen har dere på egen hånd.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Centrest eller tilsvarende
Superior overnatting: Thermal eller tilsvarende

Dag 13: Ranomafana
National Park -
Fianarantsoa - Isalo
Dere forlater området ved Ranomafana National Park og

kjører videre på Madagaskar. På vei til Isalo, som er ca.
350 km kjøring, stopper dere for å besøke en lokal
vingård tett på Fianarantsoa. Vinsmaking er selvfølgelig
på programmet!

Fianarantsoa er porten inn til øyas sørlige del,
hovedstaden til Betsileo-stammene og sentrum for den
katolske religionen på Madagaskar. Det er også her i
området de fleste av øyas beste skoler befinner seg. Enda
om dette er hvor størstedelen av Madagaskars vin
produseres, er ikke klimaet her perfekt til druevin, men
det er en tradisjon fra prester og munker som levde i
området.

Etter Fianarantsoa fortsetter dere videre sørover til
Ambalavao, hvor dere tar turen til en papirfabrikk med
røtter tilbake til den arabiske sivilisasjonen. Deretter
fortsetter dere mot Ihosy, som er hovedstaden for
Bara-stammene, og senere passerer dere fjellkjeden
Andringitra. På veien vil dere se en spektakulær og stor
granittformasjon som kalles «porten mot sør», og som
markerer slutten på høylandet og starten på den sørlige
delen av øya.

"Bishop's Hat" er en annen imponerende
klippeformasjon som også er et hellig sted for den lokale
befolkningen. Før i tiden valgte lokalsamfunnet å begå
selvmord i fellesskap, da dette var en bedre avslutning
enn å overgi seg til Merina-stammen.

På slutten av dagen kjører dere gjennom det enorme
«Plateaux de Horombe» med sin røde jord, før dere
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ankommer byen Isalo. Her skal dere overnatte.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Isalo Ranch eller tilsvarende
Superior overnatting: Le Jardin Du Roy eller tilsvarende

Dag 14: Isalo National
Park
Enda en dag med flotte naturopplevelser, da dere skal
besøke Isalo National Park.

Parken dekker et område på 800 km2, bestående av hele
Isalo-massivet. Dette enorme fjellet er imponerende med
sine mange sandsteinsformasjoner. Klippemassivet har
gjennom tiden erodert en del, så det har oppstått
imponerende kløfter og mindre stalagmitter. Et
forunderlig landskap som tiltrekker seg
fjellturentusiaster fra fjern og nær.

Dere parkerer ca. 10 minutters kjøring fra landsbyen
Ranohira og går ca. 1,5 time til et naturlig
«svømmebasseng». De siste 20 minuttene av turen er det
bratt stigning, inntil dere når fjellmassivet. Dere
belønnes med en fantastisk utsikt over de enorme
sandsteinsfjellene med vakre farger og spesielle
formasjoner.

På veien dit er det bare å nyte synet av områdets

spesielle vegetasjon. Forekomsten av ville dyr er ikke så
overveldende som i de parkene dere har besøkt tidligere
på turen, men det lever flere forskjellige lemurarter her. I
likhet med de andre parkene er det mange fuglearter her,
hele 80 ulike. I tillegg finnes det over 500 endemiske
plantearter, deriblant Elephant's Foot.

Etter gåturen kjører dere i retur til Isalo, og har resten av
dagen på egen hånd.

Inkluderte måltider: Frokost
Standard overnatting: Isalo Ranch eller tilsvarende
Superior overnatting: Le Jardin Du Roy eller tilsvarende

Dag 15: Isalo - Ifaty
Etter frokost kjører dere til Tuléar, der hovedvei 7
slutter. Dere kommer nå til et annet type landskap, med
tørre skoger i vest og ørken i sør. Langs veien vil dere se
de forskjellige gravplassene ved Mahafaly og Antandroy.
Dere stopper i Tuléar, herfra er det 27 km til Ifaty.

Kjøreturen i dag er i alt på 265 km. På siste stykke av
ruten er veien så dårlig at det kan ta opptil 2,5 timer.

Inkluderte måltider standard overnatting: Frokost
Standard overnatting: Hotel de la Plage eller tilsvarende

Inkluderte måltider superior overnatting: halvpensjon
Superior overnatting: Princess Du Lagon eller
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tilsvarende

Dag 16 - 18: Ifaty
Dere har de neste 3 dagene i Ifaty, som er en av de
tørreste områdene på Madagaskar, men samtidig
synonymt med avslapning og vakre strender. Dagene er
til fri disposisjon til å bade og snorkle ved korallrevet som
ligger i forbindelse med lagunen utenfor Ifaty.

Lagunen som er beskyttet av korallrevet er landets
største. Derfor kan det virkelig anbefales å ta en kikk
under havoverflaten og se det fargerike livet i vannet.
Fra midten av juni til september er det mulig å se hvaler i
området, som kommer til de kjølige havområdene ved
Madagaskar for å føde. Hver dag omkring kl. 13-14 vil
dere nok se de omkring 50 lokale, små fiskerbåtene
komme i land med dagens fangst.

Under oppholdet i Ifaty kan dere være med på
forskjellige utflukter, blant annet til de imponerende
Baobab-trærne i Reniala Private Reserve, hvor du også
kan få øye på lemurer og endemiske fugler. Andre forslag
er å bli med på fugletitting i området, gå på oppdagelse i
landsbyen Ambotsibotsike, ri på hest og stisykling. Ellers
er det bare å nyte de magiske solnedgangene over havet!

Inkluderte måltider standard overnatting: Frokost
Standard overnatting: Hotel de la Plage eller tilsvarende

Inkluderte måltider superior overnatting: halvpensjon
Superior overnatting: Princess Du Lagon eller
tilsvarende

Dag 19: Ifaty - Tuléar -
Antananarivo
Hotellet sørger for transport til flyplassen. Omkring kl.
06.00 kjører dere fra Ifaty til Tuléar for å fly til
Antananarivo.

Tilbake i hovedstaden blir dere kjørt til hotellet og har
resten av dagen på egenhånd til avslapning eller
sightseeing. Det bor omkring 1,4 millioner mennesker i
Antananarivo, så det er ikke en liten by. Byens gamle
bydel, Rova, er verdt å besøke. Her finner dere gamle
palasser, kirker, katedraler og ikke minst flotte hus og
bygninger som byens bedre borgerskap bor/har bodd i.

Byens moderne «Downtown», der hotellet deres ligger,
er også interessant. Opplev blant annet Lake Anosy,
Place de l'Indépendance, Avenue de l´Indépendence og
m.m.

Ca. 20 km nord for byen er kongehøyden Ambohimanga,
som utover å være på UNESCOs verdensarvliste også
som nasjonens vugge.

Inkluderte måltider: Frokost
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Standard overnatting: Residence Lapasoa eller
tilsvarende
Superior overnatting: Relais Des Plateaux eller
tilsvarende

Dag 20: Avreise fra
Madagaskar
Etter frokosten er formiddagen til fri disposisjon. Dere
blir hentet på hotellet og kjørt til flyplassen i
Antananarivo. På vei tilbake til Norge blir det flybytte
underveis.

Inkluderte måltider: Frokost

Dag 21: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.
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Reiseperiode April - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
56 298,00 NOK

Reiseperiode Juli - september  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
70 998,00 NOK

Reiseperiode Oktober - november  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
58 898,00 NOK

Reiseperiode April - juni  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
41 198,00 NOK

Reiseperiode Juli - september  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
55 998,00 NOK

Reiseperiode Oktober - november  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
43 798,00 NOK

Reiseperiode April - juni  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
37 398,00 NOK

Reoseperiode Juli - september  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
52 198,00 NOK

Reiseperiode Oktober - november  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
39 998,00 NOK
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Oppgradering til superior innkvartering + halvpensjon i Ranomafana og Ifaty mot et tillegg på 11.498 kr. pr.
person

Oppgradering til superior innkvartering + halvpensjon i Ranomafana og Ifaty mot et tillegg på 11.498 kr. pr.
person

Oppgradering til superior innkvartering + halvpensjon i Ranomafana og Ifaty mot et tillegg på 11.498 kr. pr.
person



Hva er inkludert i prisen?

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 Oslo-Nairobi-Antananarivo-Oslo, inkl. skatter og
avgifter

Flyplasstransfers

5dagers safari med helpensjon

2netter på Lake Naivasha Sopa Lodge

2netter på Ashnil Mara Camp

Egen 4x4 safaribil med vindusplass

Safari med engelsktalende guide/sjåfør

1natt på Sarova Stanley med frokost i Nairobi etter
safarien

Flyplasstransfer t/r i Antananarivo

Rundreise på Madagaskar (se dagsprogrammet)

Profesjonell og erfaren engelsktalende guide + sjåfør
fra dag 8-15. Ved ankomst Ifaty på dag 15 har dere
ikke guide/sjåfør

Transport i køretøy som passer til antall reisende

Entreér og parkavgifter på Madagaskar

Frokost på hotellovernattingene på Madagaskar

2netter på Residence Lapasoa, Antananarivo

1natt på Grace Lodge, Andasibe

1natt på Chambres du Voyageur eller Couleur Cafe,
Antsirabe

Reiseforsikring

Visum til Kenya (USD 51 per person)

Visum til Madagaskar

Tips til sjåføren i Kenya (beregn ca. 250 kr per
person)

Tips til sjåfør+guide på Madagaskar (beregn ca.
300 kr per person)

Drikkevarer, tips og utflukter som ikke er nevnt i
programmet

Lunsj og middag på Madagaskar

Vaksiner (kontakt din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/kenya-og-madagaskars-unike-dyreliv-badeferie-45928?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/kenya-og-madagaskars-unike-dyreliv-badeferie-45928%3E


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                

2netter på Centrest eller Karibotel, Ranomafana
National Park

2netter på Isalo Ranch, L'Orchidée De L'Isalo, Isalo

3netter på Hotel de la Plage eller Hotel Princesse du
Lagon, Ifaty

Transport fra hotellet i Ifaty til Tulear

Fly fra Tulear til Antananarivo

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/kenya-og-madagaskars-unike-dyreliv-badeferie-45928?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/kenya-og-madagaskars-unike-dyreliv-badeferie-45928%3E

