
Safari i Tsavo og badeferie i
Kenya

Safari i Tsavo og badeferie i
Kenya

21 898,-
Pris per person - Fra kr

10 dager
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Dra på en spennende reise som kombinerer safari i Tsavo
National Park med badeferie på Kenya-kysten.
På denne spennende reisen til Kenya får dere mulighet til å se
utrolige dyr på safaritur rundt i Tsavo Øst og Tsavo Vest. Tsavo
er bl.a. kjent for sine store elefantflokker, og de vil dere helt
sikkert se mange av. Ellers er det stor mulighet for å se sjiraffer,
sebraer, bøfler, bavianer og til og med den flotte geparden.
Denne reisen har en god kombinasjon av avslapning på det lekre
Leopard Beach Resort ved Diani Beach på Kenya-kysten og
innholdsrik safari i Tsavo Øst og Vest.
På denne reisen slipper dere innenriksfly og lengre transporttid,
da parken ligger relativt nærme Mombasa og de fantastiske
strendene - og prisen er veldig god.

Safari i Tsavo, Kenyas eldste nasjonalpark

Badeferie inkl. halvpensjon

Oppdag Mombasas severdigheter inkl. Fort Jesus

https://www.benns.no/afrika/kenya
https://www.benns.no/afrika/kenya/tsavo-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten/leopard-beach-resort
https://www.benns.no/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avreise fra Norge i dag.

Dag 2: Mombasa - Det
Indiske Hav | Badeferie
Dere lander i Mombasa tidlig om morgenen. Etter dere
har mottatt bagasjen blir dere møtt av BENNS
representanter og guider som kjører dere til deres flotte
strandhotell. Hotellet ligger sør på Mombasa på den
nydelige stranden, Diani Beach.

Når dere kommer frem til hotellet, Leopard Beach
Resort, så kan dere nyte en god frokost og slappe av
etter reisen.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Leopard Beach Resort

Dag 3: Det Indiske Hav |
Badeferie
Dere har en hel dag til å slappe av ved stranden eller ved
svømmebassenget på Leopard Beach Resort. Hotellet
har mange gode fasiliteter, og en avslappet og vennlig
atmosfære.

Hotellet har også et vannsportssenter som tilbyr
fisketurer og glassbåtturer, og muligheten for å dra ut å
snorkle eller ro i kajakk. Kun 5 minutters gange fra
hotellet ligger det også en golfbane man kan benytte seg
av.

Hvis dere virkelig ønsker å slappe av kan man kjøpe en av
de mange behandligene som Uzuri Spa and Fitness
Forest tilbyr. Her er det et basseng kun for voksne med
jacuzzi, sauna og mye mer.

Om kvelden er det ofte underholdning i form av musikk,
tradisjonell dans, akrobatikk mm.

/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten/leopard-beach-resort
/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten/leopard-beach-resort


Elefanter som bader i Tsavo
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Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Leopard Beach Resort

Dag 4: Det Indiske Hav -
Tsavo Øst | Safari
Om morgenen blir dere hentet av en sjåfør/guide. Dere
skal nå kjøre mot Tsavo Øst (ca. 4,5 timer) hvor dere er
fremme på lodgen i tid til lunsj. Etter innsjekking og litt
avslapning, eller kanskje en liten dukkert i en av de to
svømmebassengene på lodgen, er det klart for en
safaritur på ettermiddagen.

Tsavo er Kenyas eldste og største nasjonalpark, og
dekker ikke mindre enn 40% av det samlede
nasjonalparkarealet i Kenya. Parkens naturskjønnhet
samt nærheten til kysten gjør den til en veldig populær
safaridestinasjon.

Tsavo er delt opp i Tsavo Øst og Tsavo Vest, da parken
deles av landeveien mellom Nairobi og Mombasa. Tsavo
Øst byr på flatt savannelandskap og gresskledte sletter,
og er spesielt ettertraktet av fotografer på grunn av det
spesielle lyset som finnes her. Parken er bl.a. hjemstedet
for en stor bestand av elefanter, ca. 8000 anslås det, som
ofte er helt røde på grunn av deres daglige 'støvbad' i
Tsavos røde jord. 500 fuglearter kan ses i området, blant
annet strutsen.

Etter safarien kan man nyte en kjølig drink på lodgen, før
middagen serveres etter en lang og opplevelsesrik dag
blant Afrikas ville dyr.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Ashnil Aruba Lodge

Dag 5: Tsavo Øst - Tsavo
Vest | Safari
Etter dere har spist en tidlig frokost går turen til Kilaguni
Serena Lodge og Tsavo Vest. Tsavo Vest er mer kupert
enn Tsavo Øst, og er en nasjonalpark med mange dyr og
flott natur.

Kilaguni Serena Lodge ligger flott til på en høyde, hvor
man får en flott utsikt til Chyulu Hills og Mt. Kilimanjaro.

Om ettermidagen skal dere på en lang safaritur hvor
dere skal se etter enda flere spennende dyr på savannen.
På turen her stopper dere også ved den grønne oasen,
Mzima Springs, hvor man også kan se dyr.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Kilaguni Serena Safari Lodge

/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten/leopard-beach-resort
/afrika/kenya/tsavo-nasjonalpark
/afrika/kenya
/afrika/kenya/tsavo-nasjonalpark/ashnil-aruba-lodge
/afrika/tanzania/kilimanjaro
/afrika/kenya/tsavo-nasjonalpark/kilaguni-serena-safari-lodge


Små sjiraffer i Tsavo
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Dag 6: Tsavo Vest - Det
Indiske Hav | Badeferie
Dere har en tidlig morgen game drive innen frokost. Etter
frokost går turen tilbake til Leopard Beach Resort hvor
dere er fremme om ettermiddagen.

Etter innsjekking er det tid til avslapning og en
forfriskende dukkert før middagen serveres.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Leopard Beach Resort

Dag 7-9: Det indiske Hav |
Badeferie
På agendaen de kommende dagene står en herlig og
avslappende badeferie ved Det Indiske Hav. Benytt dere
av Leopards Beach Resorts flotte fasiliteter eller kanskje
det store tilbudet de har av aktiviteter.

Måltider: Frokost og middag
Overnatting: Leopard Beach Resort

Dag 10: Det Indiske Hav -
Mombasa - Norge
I dag er det avreise fra Mombasa lufthavn og turen går nå
mot Norge.

/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten/leopard-beach-resort
/afrika/kenya/badeferie-pa-kenya-kysten/leopard-beach-resort


Priser og avganger
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Reiseperiode Mars - 23. juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

2 personer
21 898,00 NOK

4 personer
19 298,00 NOK

6 personer
18 398,00 NOK

Reiseperiode 24. Juni - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

2 personer
26 998,00 NOK

4 personer
24 498,00 NOK

6 personer
23 598,00 NOK

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

2 personer
23 998,00 NOK

4 personer
21 498,00 NOK

6 personer
20 598,00 NOK

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

2 personer
Kontakt oss

4 personer
Kontakt oss

6 personer
Kontakt oss

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

2 personer
25 598,00 NOK

4 personer
22 898,00 NOK

6 personer
21 998,00 NOK



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 t/r inkl. skatter og avgifter

All transport jf. program

7netter (oppdelt i 3+4 netter før og etter safarien)
på Leopard Beach Resort

Halvpensjon på Leopard Beach Resort

1natt på Ashnil Aruba Lodge

1natt på Kilaguni Serena Safari Lodge

Alle safariturer som nevnt i programmet

Helpensjon under safarien

Garanti for vindusplass under safarien

Reiseforsikring

Drikkevarer

Visum til Kenya

Vaksiner (kontakt egen lege)

Tips

Øvrige utflukter

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/safari-og-badeferie-i-kenya-62306?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/safari-og-badeferie-i-kenya-62306%3E

