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Bli med BENNS på rundtur til tre av Kenyas klassiske
safariområder - innsjøene Lake Nakuru og Lake Naivasha samt
dyrelivets mekka, Masai Mara. Reisen avsluttes med badeferie
på vakre Zanzibar, eller ved Kenya-kysten - du bestemmer!

De berømte innsjøene Lake Nakuru og Lake Naivasha er
velkjente for sitt fantastiske dyreliv, med utallige eksotiske
fuglearter, og hvor de frodige akasie- og eukalyptusskogene er
gjemmested for løver, leoparder og både hvite og svarte
neshorn.

Masai Mara er essensen av safari med den storslåtte savannen
fylt med ufattelig mange ville dyr. Dere bor i de best tenkelige
rammene på luksuscampen Ashnil Mara Camp, i fantastisk natur
fra dere står opp av sengen om morgenen.

Naturopplevelsene fordøyes i sanseparadiset i Det indiske hav,
enten ved selve Kenya-kysten eller på Zanzibar. Velger dere
Kenya-kysten kommer dere til å bo på idylliske Leopard Beach
Resort, som ligger vakkert plassert ved en av Kenya-kystens

Det rike dyrelivet ved Lake Nakuru og Lake Naivasha

Masai Maras unike økosystem

Game drives på den vakre savannen i Masai Mara

Idylliske strender på Zanzibar

https://www.benns.no/afrika/kenya
https://www.benns.no/afrika/kenya/lake-nakuru-nasjonalpark
https://www.benns.no/afrika/kenya/lake-naivasha
https://www.benns.no/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar
https://www.benns.no/afrika/kenya/kenya-kysten
https://www.benns.no/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort
https://www.benns.no/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort
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beste strender, Diani Beach.

Velger dere Ocean Paradise Resort eller Langi Langi på Zanzibar
er dere garantert et vell av forskjellige opplevelser -
vannaktiviteter, marint dyreliv, historiske byer og fantastiske
strender.

Safarien kan også arrangeres som en privat safari, helt etter
deres egne ønsker og behov.

https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
https://www.benns.no/afrika/tanzania/zanzibar/langi-langi-beach-bungalows
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Dag 1: Norge - Nairobi
Dere flyr fra Oslo på ettermiddagen, med én
mellomlanding, før dere tidlig neste morgen ankommer
den internasjonale flyplassen i Nairobi.

Dag 2: Nairobi - Lake
Naivasha (ca. 2½ time)
Etter ankomst blir dere kjørt til Lake Naivasha Sopa
Lodge. Turen tar ca. 2,5 time og dere er framme i god tid
før lunsj.

Dere får mulighet til å pakke ut og finne dere til rette i
hyttene, og kanskje ta en liten hvil, før det er tid for en
stemningsfull seiltur på Naivasha-sjøen. På seilturen glir
dere nesten lydløst forbi de store koloniene av
flodhester, er tilskuere til et fantastisk fugleliv og nyter
naturens ro ute på sjøen.

Senere blir det middag på lodgen og dere har kvelden for
dere selv på Lake Naivasha Sopa Lodge, som anses å
være Sopa-kjedens beste i Kenya. Nyt den flotte hagen
hvor man ofte kan iaktta ville dyr på nært hold på den
store gressplenen. Det er vanligst å se sebraer, sjiraffer,
vannbukker og vortesvin på dagen, men om natta er det
særlig flodhester som kommer tett på. Neshornet skal
dere holde dere unna!

Måltider inkludert: Middag
Overnatting: Lake Naivasha Sopa Lodge

Dag 3: Dagsutflukt til Lake
Nakuru
Tidlig om morgenen får dere servert en deilig frokost, før
dere kjører mot nabosjøen Lake Nakuru, en kjøretur som
tar ca. 2 timer hver vei.

/afrika/kenya/lake-naivasha/lake-naivasha-sopa-lodge
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Lake Nakuru er den mest kjente innsjøen i Kenyas Great
Rift Valley, som er en enorm kløft dannet av et
sammenstøt mellom tre kontinentalplater, som gjør
dette området helt spesielt. Great Rift Valley huser åtte
av Kenyas ni innsjøer samt et helt unikt dyreliv.

Innsjøen har også et ubeskrivelig fugleliv og anses for å
være et paradis for ornitologer og fuglekikkere. De høye
akasieskogene nært innsjøen huser bøfler, vannbukker,
forskjellige antiloper, og godt gjemt i trekronene eller i
det tette krattet på skogbunnen lurer leopardene.
Leoparden er meget sky, men man kan være heldig å se
dem i skumringen i de sene ettermiddagstimene.

Lake Nakuru er også et av de beste stedene for å se det
store hvite neshornet og det mer sjeldne,
utrydningstruede svarte neshornet. Man kan også være
heldig og se den vakre, meget sjeldne Rothschildsjiraffen.

Dere får lunsj på Lake Nakuru Lodge, ved innsjøen, og på
ettermiddagen kjører dere tilbake til Lake Naivasha Sopa
Lodge, hvor dere kan se den afrikanske solnedgangen og
får servert middag.

Måltider inkludert: Alle
Overnatting: Lake Naivasha Sopa Lodge

Dag 4: Lake Naivasha -
Masai Mara (ca. 6 timer)
Etter en tidlig frokost går turen mot Kenyas mest
berømte nasjonalpark, Masai Mara. På en ca. 6 timers
kjøretur krysser dere de lavtliggende områdene i Rift
Valley, hvor vakre sletter avløses av Masai-folket og
deres kvegdyr som er på jakt etter grønt gress og vann.

Det blir sannsynligvis et kort stopp ved byen Narok, som
er hovedbyen i denne delen av Masai-landet, før dere
kjører det siste stykket mot campen, som ligger godt
plassert i et av de mest dyrerike områdene av Masai
Mara. Dere har to hele dager med massevis av
safarikjøring i dette natur- og dyrereservatet.

Dere ankommer Ashnil Mara Camp i god tid til lunsj og
kanskje et liten avslappende hvil, før det er tid for det
som muligens er turens høydepunkt - den første
safarikjøreturen på Mara-savannen.

Kjøreturene er utrolig spennende og man er ivrig etter å
få øye på de mange villdyrene, særlig rovdyrene. Ikke
fortvil hvis dere ikke får øye på rovdyr i begynnelsen, da
de er eksperter på å skjule seg. Det krever derfor ofte et
trent øye å finne dem, men den erfarne guiden har god
erfaring med å spore rovdyr og de andre dyrene på
savannen.

Tilbake på campen venter et velfortjent bad i det deilige
bassenget på Ashnil Mara Camp. Når mørket legger seg

/afrika/kenya/lake-naivasha/lake-naivasha-sopa-lodge
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kan man høre hyener eller løver og dere får virkelig en
autentisk naturopplevelse.

Måltider inkludert: Alle
Overnatting: Ashnil Mara Camp

Dag 5: Masai Mara
Masai Mara er selve definisjonen av klassisk safari.
Området er Kenyas mest kjente og besøkte safaripark og
grenser i sør til den enorme Serengeti-sletten, som
sammen med Mara-området er scene for den årlige
migrasjonen av pattedyr, hvor enorme flokker vandrer
fra Serengeti til Masai Mara og tilbake i en årlig syklus.
Masai Mara danner sammen med Serengeti-området et
helt unikt økosystem med fantastisk natur og millioner
av dyr.

Mengden dyr i Masai Mara er det få andre steder i
verden som kan sammenligne seg med, og særlig antallet
av "The Big five" (løve, leopard, bøffel, neshorn og
elefant) er usedvanlig høy i dette området.

De store kattedyrene - løver, leoparder og geparder - ses
ofte i store antall her, og ved selve Mara-elven lurer
krokodillene. I forbindelse med migrasjonen, er
Mara-elven åsted for dramatiske scener med utallige
gnuer som krysser elven samtidig i forsøk på å unngå de
glupske krokodillene. Fuglelivet på Masai Mara er også
meget rikt, med hele 452 forskjellige fuglearter, hvorav

53 er rovfugler.

Masai Mara er et vakkert naturområde med savanner så
langt øyet kan se, samt grønne åser og skoger som brytes
av den mektige Mara-elven som renner igjennom
nasjonalparken, fra nord til sør. Masai Mara er oppkalt
etter Masai-folket, som har levd i dette området i
tusenvis av år. Det anbefales å besøke en Masailandsby
for å oppleve og lære om folkets stammekultur.

En annen ekstraordinær opplevelse man burde unne seg
er en luftballongsafari over savannen. Luftballongen gir
et fantastisk perspektiv hvor man får se de utallige
dyrene ovenfra, og gir et uforglemmelig inntrykk av hvor
enorme savannene på det afrikanske kontinentet faktisk
er. Dere kan høre mer om muligheten for ballongsafari
når dere er i området. Vi anbefaler å bestille ballongsafari
før avreise.

Dere kan velge å bli med tre kortere safariutflukter med
pauser og lunsj på lodgen eller en heldagsutflukt hvor
lunsjen medbringes og nytes på savannen.

Måltider inkludert: Alle
Overnatting: Ashnil Mara Camp

/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/ashnil-mara-camp
/afrika/kenya/masai-mara-game-reserve/ashnil-mara-camp


Elefanter i Masai Mara - Safari i Kenya og badeferie på Zanzibar

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

Dag 6: Masai Mara -
Nairobi (ca. 6 timer eller
med Fly ca. 1 time)
Etter to fantastiske safaridager med opplevelser i
safariens mekka, Masai Mara, er det nå tid for å reise
videre. Om morgenen kjører dere fra lodgen mot Nairobi.
Kjøreturen tar ca. seks timer og dere stopper underveis
for å strekke på beina, få noe snacks og drikke, og
eventuelt kjøpe noen souvenirer før dere ankommer
Nairobi.

Dere får lunsj i Somak Safari Lounge og mulighet for å
slappe av og kanskje ta en forfriskende dusj før dere drar
til Nairobi flyplass. Dere flyr til 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
egen hånd.

Måltider inkludert: Middag

Dere kan velge mellom et 3 stjerners hotell og et 4
stjernes hotell på Zanzibar:

3 stjerners overnatting: Langi Langi
4 stjerners overnatting: Ocean Paradise Resort

Eller hotell ved Kenya-Kysten:

Leopard Beach Resort

Dag 7-12: Badeferie ved
Kenya-kysten / på
Zanzibar
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

/afrika/tanzania/zanzibar/langi-langi-beach-bungalows
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort
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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!

3 stjerners overnatting: Langi Langi
4 stjerners overnatting: Ocean Paradise Resort

Måltider inkludert: Frokost og middag på Ocean
Paradise Resort eller frokost på Langi Langi

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.

/afrika/tanzania/zanzibar/langi-langi-beach-bungalows
/afrika/tanzania/zanzibar/ocean-paradise-resort-spa
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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: Kenya-kysten/
Zanzibar - Nairobi / Dar Es
Salaam
På ettermiddagen flyr dere tilbake til Nairobi eller Dar Es
Salaam, før dere setter kursen mot Norge, med én
mellomlanding underveis.

Dag 14: Ankomst Norge
Dere lander hjemme i Norge.

/afrika/kenya/kenya-kysten/leopard-beach-resort
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Avreise Oktober - 14. desember  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med
badeferie på Leopard Beach Resort, Kenya-kysten

2 voksne
38 598,00 NOK

4 voksne
34 198,00 NOK

6 voksne
32 698,00 NOK

Afrejse Jul og nyttår  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med badeferie på
Leopard Beach Resort, Kenya-kysten

2 voksne
Kontakt oss

4 voksne
Kontakt oss

6 voksne
Kontakt oss

Avreise Januar - mars  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med badeferie på
Leopard Beach Resort, Kenya-kysten

2 voksne fra kr
39 998,00 NOK

4 voksne
35 698,00 NOK

6 voksne
34 198,00 NOK

Avreise April - 22. juni  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med badeferie på
Leopard Beach Resort, Kenya-kysten

2 voksne
35 498,00 NOK

4 voksne
30 998,00 NOK

6 voksne
29 598,00 NOK

Avreise 23. juni - september  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med
badeferie på Leopard Beach Resort, Kenya-kysten

2 voksne
49 998,00 NOK

4 voksne
45 798,00 NOK

6 voksne
43 898,00 NOK

Avreise Oktober - 14. desember  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med
badeferie på Ocean Paradise Resort, Zanzibar

2 voksne
45 198,00 NOK

4 voksne
40 798,00 NOK

6 voksne
39 298,00 NOK

Afrejse Jul og nyttår  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med badeferie på
Ocean Paradise Resort, Zanzibar

2 voksne
Kontakt oss

4 voksne
Kontakt oss

6 voksne
Kontakt oss
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Avreise Januar - mars  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med badeferie på
Ocean Paradise Resort, Zanzibar

2 voksne
45 798,00 NOK

4 voksne
41 398,00 NOK

6 voksne
39 898,00 NOK

Avreise April - 22. juni  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med badeferie på
Ocean Paradise Resort, Zanzibar

2 voksne
39 998,00 NOK

4 voksne
35 898,00 NOK

6 voksne
34 398,00 NOK

Avreise 23. juni - september  - Pris per person fra kr. når 2, 4 og 6 reiser sammen og med
badeferie på Ocean Paradise Resort, Zanzibar

2 voksne
57 898,00 NOK

4 voksne
53 398,00 NOK

6 voksne
51 898,00 NOK
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner
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                Bestill                

Fly t/r Norge - Nairobi - Mombassa eller Zanzibar

5dagers safari med 4 overnattinger ifølge program

Helpensjon under safarien

7netter på Zanzibar eller ved Kenya-kysten på deres
valgte hotell

Halvpensjon på Ocean Paradise Resort og Leopard
Beach Resort

Skatter og avgifter

Transport til og fra alle flyplasser

Entré til nasjonalparkene under safarien

Safariutflukter med engelsktalende sjåfør/guide

Vindusplass i safaribilen

Reiseforsikring

Visum til Kenya og Tanzania (ca. USD 50,- per
person per visum)

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

Drikkevarer

Eventuelle ekstra utflukter eller arrangementer

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/afrika/kenyas-hoydepunkter-og-badeferie-pa-zanzibar-9858?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/afrika/kenyas-hoydepunkter-og-badeferie-pa-zanzibar-9858%3E

