2017 KENYA - SAFARI

Masai Mara - Lake Naivasha - Amboseli - Tsavo West
- Lumo - Diani Beach
Fra 24. februar. — 11. mars
Kenya er et land i Øst-Afrika med kystlinje mot det Indiske hav. Kenya har ulike attraksjoner å
tilby våre besøkende. Det er bare noen få land i verden, hvor man kan slappe av på slike
uberørte sandstrender samt være i stand til å se dyrelivet i alle former innen så korte avstander.
Kenya har hele 60 nasjonalparker og reservater med vanvittig rikt dyreliv. Den spektakulære
gnu migrasjon som oppstår hvert år i Kenyas mest besøkte Masai Mara National Reserve er
omtalt og ligger på syvende plass på verdenslisten bland verdens under.
Naturen i Kenya er unik, Great Rift Valley og de snødekte Mount Kenya, liggende til skrevs
over ekvator er svimlende. Det finnes ingen grenser for hvilke aktiviteter som kan oppleves her
i Kenya. For å nevne noen: Fjellklatring, rafting, fugletitting, luftballong reise, frilufts
opplevelser som er levende eventyr for oss nordmenn. Kenya er også et land utrustet med
kulturelt mangfold, behagelig vær hele året og enda viktigere - gjestfrie mennesker.
Mangfoldet av Kenyas reiselivsprodukter omfatter videre, økoturisme, sport og vannbasert
turisme, konferanse turisme og turisme med overnatting privat. I den nordlige delen av landet,
ligger menneskehetens vugge. Stedet kom på Unescos liste i 1999. Herfra stammer menneskeheten - og det er grunnen til at Kenya leder turismen innenfor arv og genforskning. Kenya er
den ultimate destinasjon med bredde og enestående utvalg av reise- og ferieopplevelser. Alle
som har reist til Kenya forteller om at det er magiske opplevelser.
Dag 1

Kl.15.10
Kl.17.15
Kl.20.10
Kl.07.30
Kl.15.30
Kl.19.30
Dag 2
Kl.07-10.00
Kl.10.00

Kl. 20.30
Dag 3
Kl.07.-10.00
Kl.15.00
Kl.19.30
Dag 4
Kl.7.-10.00
Kl.10:00

STAVANGER - AMSTERDAM - NAIROBI - MASAI MARA
Fremmøte og innsjekk
( Lunsj & middag )

Avgang med KLM til Amsterdam. Vi går transitt og skal fly til Nairobi.
Flyavgang fra Amsterdam - ankomst Nairobi Kenya kl. 06.15. Pass & Visum.
Bussen vår står klar for å ta oss fra flyplassen dypt inn i dalen Great Rift
Valley. Lunsj inntas på turen til den berømte Masai Mara National Reserve og
til vår camp for innsjekk og overnatting de første 2 nettene.
Ettermiddag benyttes til å oppleve Afrikas 5 store dyrearter, mens vi kjører
gjennom et av verdens største vilt reservater.
Vi gleder oss til felles middag sammen etter lang og spennende reise.

NORSK NAVN: Republikken Kenya
HOVEDSTAD: Nairobi
INNBYGGERTALL: 44 863 583
LANDAREAL: 569 140 km²
TOTALAREAL: 580 370 km²

OFFISIELT/OFFISIELLE SPRÅK: Swahili, engelsk
RELIGION: Katolsk & protestantisk kristendom, islam,
lokale religioner
NASJONALDAG: 12. desember
MYNT: Shilling

27. februar
MASAI MARA - LAKE NAIVASHA (Frokost-lunsj & middag)
Tidlig morgen safari før vi vender tilbake til leiren for frokost. Etterpå blir det
utsjekk og avreise til Lake Naivasha.
Sen ettermiddag disponeres i ro og mak på campen eller kanskje en ønsker å
delta i en av leirens aktiviteter. ( tillegg ).
Felles middag på anlegget.

Dag 5
Kl.7.-10.00
Kl.13.00
Kl.19.30

01. mars
LAKE NAIVASHA-AMBOSELI ( Frokost-lunsj & middag )
Frokost etterfulgt av utsjekk og avgang til Amboseli Nasjonalpark.
Dagen disponeres fritt.
Felles middag.

Dag 6
Kl.07-10.30
Kl.10.00

02. mars
AMBOSELI
( Frokost-lunsj & middag )
Frokost serveres på hotellet.
Hele dagen kjøres i Amboseli National Park kalt " Land of the Giants ". Den
store bestanden av afrikanske elefanter gjør Amboseli til hjemsted for de 5 største
Afrikanske dyrearter og masser av andre dyr. Et eldorado for fugleinteresserte og
skuet er spektakulært mot Mt Kilimanjaro ( Afrikas høyeste fjell ).
Felles middag

Kl.19.30

Republic of Kenya (engelsk)

26. februar
MASAI MARA
( Frokost-lunsj & middag )
Frokost på hotellet
Masai Mara - parken er verdens største nature opplevelse. Den største årlige
migrasjon oppleves her når ufattelige 1,7 millioner gnuer og 260000 sebraer
søker gress og mat etter vårens regn i april og mai. Masai Mara er hele
året reisemålet med de store kattene og alle disse artene er levende og leker
seg fortsatt i Masai Mara Øko system. Uforglemmelig er den fantastiske
Afrikanske sol nedgangen om kvelden - gled deg til opplevelsen før vi vender
tilbake til vårt overnattingsted.
Felles middag

Kl. 20.00

Kl.16.30

OFFISIELT NAVN: Jamhuri ya Kenya (swahili)

INNBYGGERE PER KM²: 78,83

25. februar

28. februar
LAKE NAIVASHA
( Frokost-lunsj & middag )
Frokost på anlegget.
Vår safaritur går i dag til Hells Gate National Park - berømt for sine
spektakulære klipper og kløfter. Parken er hjem for et utbud av fugler og
dyrearter. Parken er en av kun 3 parker i Kenya, hvor det er tillatt å gå til fots.
EKSTRA: En Guidet tur langs kløfter i 1 til 2 timer kan or ganiser es.
Piknik lunsj i parken etterfulgt av avreise til bredden av Lake Naivasha.
De varmeste timer av dagen tilbringes ved innsjøen i vakre omgivelser i
Acacia Treer hvor dyre og fulgelivet er fantastisk.
Vi tar oss en båttur på Lake Oloiden /Lake Naivasha Lake Oloiden på utkikk
etter flodhest og flott fugler. Lake Oloiden er en vulkansk krater innsjø
dannet på sør-vest hjørnet av Lake Naivasha - dette er rette området for å oppleve
flodhesten og vadefugler i sitt miljø. Ornitologer elsker destinasjonen.
Felles middag om kvelden.

Kl.13:30

Fakta om Kenya
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Dag 7

03. mars

AMBOSELI - TSAVO WEST

Kl.20.00

Morgensafari ( Game - drive ) til parken Amboseli. Etter denne utflukten drar vi
tilbake for å få oss frokost. Vi er klar for nye opplevelser etterpå og drar til Kenyas
nest største Wild Life Park Tsavo West National Park.
Ettermiddagen der med sol nedgang i Tsavo West National Park er uforglemmelig.
Parken er et eldorado for trekkfugler og vilt av alle slag. På vår safaritur besøker vi
Mzima Springs og Shetani lavastrømmen på vei til og fra Amboseli.
Denne parken er en av de største nasjonalparkene i Kenya og har rikt dyreliv og et
av de mest varierte landskapene i Øst-Afrika. Her er spektakulære vulkanske krater og
interessante fjellformasjoner. Naturen er storslått og opplevelsene er uforglemmelige.
Mzima Springs som er den største attraksjonen - med et basseng laget av naturlige
underjordiske vannkilder / oppkommer. Her kan en faktisk oppleve dyrelivet under
vannflaten, hvor vi deriblant opplever å observere bl.a. flodhesten, stør og krokodiller.
Felles middag.

Dag 8

04. mars

TSAVO WEST - LUMO

Kl.20.00

Avreise på tidlig morgen Safari. Tilbake til leiren for frokost etterfulgt av utsjekk og
avreise til Lumo Wildlife Sanctuary, mellom Tsavo East, West National Parks og
Taita Game Sanctuary. Dette er en viktig migrasjon korridor for bl. a elefanter og
masser av andre dyrearter i området.
Ettermiddags safari står på programmet vår og en ny mulighet å oppleve dyrelivet.
EKSTRA: Natt safari kan tilbys ( tillegg )
Felles middag.

Dag 9

05. mars

LUMO - DIANI BEACH - ( Frokost - lunsj & middag )

Kl.17.00
Kl.19.00

Avreise på tidlig morgen safari. Tilbake til camp for frokost og avreise sørover mot
sand strendene i Indiske havet hvor vi skal nyte siste delen av vår ferie i sol og varme.
Ankomst Pinewood Beach Ressort for en strandferie.
Felles middag.

Dag 10-13

06. mars

DIANI BEACH RESORT - STRANDFERIE VED INDISKE HAVET

Kl.19.-21.30

Frokost servers til ferieglade nordmenn i restauranten.
Dagene nytes i sol og på strand ved det Indiske Hav. Vi fyller våre batterier med
vitaminer fra den deilige solen, med varme i kroppen og leddene våre samt gode
svømmeturer i dette flotte badevannet. En herlig og avslappende opplevelse før vi vender
hjem til vinteren.
Middag servering på vår Pinewood Beach Ressort hvor vi samler oss og spiser a

Dag 14-15

10 - 11 mars

DIANI BEACH RESORT - NAIROBI – AMS – STAVANGER

Kl.07-10.00
KL.14.30

Kl:07-10.00

KL.14.30

Kl.06.00

Kl.07.-10.00

Kl.07-10.00
Kl.18.00
Kl.23.59
Kl.07.45
Kl.09.15

( Frokost - lunsj & middag )

( Frokost - lunsj & middag )

Frokost serveres på hotellet. Dagen disponeres ved frem til utsjekk.
Har vi bussavgang til Nairobi flyplass for innsjekk
Flyavgang med KLM til Amsterdam. Vi går transitt of fly videre til Sola.
Avgang fra Amsterdam direkte til Sola.
Ankomst Sola - husk setelappen for taxfree handel.

Pris pr. person i dobbeltrom ved 30 reisende med

kr. 30 500,-

Inkludert i prisen:
Tillegg i prisen:
* Flyreise SVG - AMS - NBO t / r inkl. skatter
* Enkeltrom kr. ????,* Privat transport iflg. program inkl. transfer t/r flyplass
* Drikkevarer til mat
* By guide i de større byene iflg.
* Varmlufts ballong flygning
* Fullpensjon fra 25. 02 - 5.03 inkl. frokost, lunsj og middag
* Natte safari tur
* Halvpensjon 06. 03 - 9.03 ( frokost og middag )
* Alle safarier og aktiviteter i følge programmet ( noen få er merket med tillegg )
* Engelsk talende lokal guide på hele turen
* 1 liter mineral vann per person per dag på safari turene
* Reiseleder Anne Kari T. Fossen fra IDÈREISER AS
Depositum 6.500,HUSK: Navn som i pass, adresse, fødselsdato og år, passnummer og passets gyldighet
• Valgfri: Nød evakuering med fly forsikring med lege ved sykdom.( $ 10 - en uke, $ 15 - to uker, $ 20 - tre uker ).
• Det obligatoriske: Internasjonal medisinsk forsikring, Kenyanske visum som kan kjøpes på flyplassen til $ 50.

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Det
samme vedr. endringer hos våre leverandører, valutaendringer, miljøavgifter,
forsinkelser, ruteendringer etc. Grunnet strenge regler i høysesong er depositum ikke
refunderbart ved avbestilling.
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