
Wildebeest Eco Camp, Nairobi (2 overnatninger) 

Dato: Aug 24-26 

Værelse: Have telt ensuite, morgenmad inkluderet 

Gør dit ophold i Nairobi mindeværdigt ved at bo i Nairobi's eneste permanente teltlejr. Den venlige 

hyggelige gæstfrihed er, hvad der har gjort Wildebeest Eco Camp det primære valg af 

indkvartering til budget og standart rejsende. 

Wildebeest Eco Camp er en oase i Nairobi - det er det perfekte sted at slappe af under din 

afrikanske migration. De smukt indrettede værelser og luksuriøse safari telt vil være et velkomment 

sted at bo, både før og efter din safari. 

Beliggende kun 2 km fra centrum af byen vil du kunne nyde fredelige tropiske haver, der huser 

hundredvis af forskellige planter og fugle, mens du er tæt på lokale butikker og markedspladser, 

filmhuse, banker og offentlig transport. 

Nyd baren, gæsteværelset med tv, udendørs spisestue, poolbord, bordtennisbord, fodbold og 

solopvarmet pool. 

Wildebeest Eco Camp har taget store miljøinitiativer, hvilket betyder, at lejren hjælper med at 

begrænse de miljømæssige fodspor fra deres gæster. Disse initiativer omfatter en 

vandgenvindingsanlæg, soldrevne lamper og varmt vand, genplantning af træer og mange sociale 

projekter, der gavner lokalsamfundet. Alt dette viser dig, at denne lejr er så miljøvenlig som du kan 

komme i en hovedstad. 

 

 

Have telt værelse omfatter (ensuite badeværelse) 

- Stort specielt bygget walk-in permanent telt 

- En dronning størrelse og en enkelt size seng 

- Sengetøj inkluderet - bomuld ark, tæppe og pude 

-Badehåndklæde 

- Bagagehylde 

-Sengebord 

- Elektronisk pengeskab 

- Mosquito proof netting på vinduer og døre 

- Telt har elektrisk lys og britiske stikkontakter 

- Telt har private badeværelser med håndvask, bruser og toilet 

 

 

 

 



Karen Blixen Tour, dag 1 

Sheldrick Elephant Orphanage & Giraffe Center 

Dato: 

Afgangssted: Nairobi 

Ankomstby: Nairobi 

 

Vi kører mod Nairobi National Park, til Sheldrick Baby Elephant Orphanage, som er åben for kun 

en time om dagen - mellem 11:00 og 12:00 - hvor du får se elefanterne er foder og også hvordan 

det spiller og interagerer. Desuden vil viljen være en dyrepasser, der vil fortælle om elefanterne - 

hvor de kommer fra og hvor de går efter børnehjemmet. 

Dette vil være en mulighed for at få virkelig tætte elefanterne. 

Forældreløbet tager også i næsehorn, så hvis du er heldig, får du mulighed for at se en ung 

næsehorn. 

Herefter besøger du Karen Blixen Museum. Dette var i mange år Karen Blixens hjem og blev 

senere brugt som film til sit liv i Kenya - "Out of Africa" 

Senere fortsætter du til girafcentret, hvor du kommer til at se, og forsøger at håndføde de berømte, 

men også truede arter af giraffer - Rothschild Giraffen. 

Du kan også nyde en kop te / kaffe i den nærliggende restaurant. 

 

 

Amboseli, Lake Nakuru & Masai Mara Photo-

safari, 8 dages tur 

Dato: Aug 26 - Sep 02 

Afgangssted: Nairobi 

Ankomst by: Nairobi 

 

Dag 1: Nairobi - Amboseli National Park 

 

Ved 08:00 kører vi mod Amboseli National Park - med den mægtige Kilimanjaro i baggrunden vil vi 

lede efter spil undervejs. 

Amboseli National Park, ved foden af den højeste top i Afrika, 5895 meter Mt Kilimanjaro, er på de 

mest populære nationalparker i Kenya - Amboseli National Park giver dig det klassiske "Hollywood 

image" af Afrika. 



Tårn over dette er den rosa, snedækkede top af Mt Kilimanjaro - det højeste fritstående bjerg i 

verden. Mod denne grandiose baggrund strækker store flokke af elefanter ledsaget af løver, bøffel, 

Geparder, giraffer, bavianer, gazeller og flodheste. Der er også mere end 400 fuglearter, alle 

former for krybdyr, flora og fauna og nogle af de mest sjældne udsigter i Afrika. 

Vi spiser og sover på Kibo Safari Camp (L, D) 

 

Dag 2: Amboseli 

 

Vi bruger hele dagen på game drive - morgen og eftermiddag - med den smukke udsigt over Mt 

Kilimanjaro og de store flokke af elefanter. 

W spiser alle måltider og sover ved Kibo Safari Camp (B, L, D) 

 

Dag 3: Amboseli - Lake Nakuru 

 

Efter morgenmaden kører vi mod Lake Nakuru og langs vejen forbi Nairobi, Great Rift Valley og 

Nyahururu Falls. Lake Nakuru National Park er verdensberømt som fodringssted for både små og 

store flamingoer plus mere end 400 fuglearter. 

Mellem søen og klipperne i vest kan du finde stor python i det tætte skov, du kan ofte se dem 

krydse veje eller dinglende fra træerne. 

Vi spiser frokost i parken og fortsætter safari køretur om eftermiddagen. 

Vi overnatter på Flamingo Hill Camp (B, L, D) 

 

Dag 4: Lake Nakuru 

 

Du vil tilbringe dagen med safari køretur og fotografering. Parken er en Næsehorn fristed, så der er 

en god chance for at se både sort og hvid næsehorn. Du kan også vist Makalia Falls og Baboon 

Cliff til en tidlig fotosession af parken og søen. 

Vi vil spise middag og tilbringe natten på Flamingo Hill Camp (B, L, D) 

 

Dag 5: Lake Nakuru - Masai Mara 

 

Efter morgenmaden kører vi gennem gulvet i Rift Valley til Narok Town, hvor vi vil have en tidlig 

frokost. Vi fortsætter mod Masai Mara, hvor vi ankommer til lejren om eftermiddagen og senere 

nyder en aften safari køretur. 

Vi spiser middag og sover i Ilkeliani Camp (B, L, D) 



 

Dag 6 & 7: Masai Mara 

 

Du vil tilbringe dagen med en morgen og en safari køretur i de mest populære vildtreservater i 

Kenya, hvor du får de bedste chancer for at få øje på de store fem. 

Masai Mare Game Reserve er uden tvivl det mest populære og mest besøgte game sanctuary i 

Kenya. Filmen "Out of Africa" blev i høj grad optaget i denne park. 

Du vil finde næsten alle slags dyreliv i Masai Mara. En af de mest spektakulære udsigter er den 

årlige migration, hvor millioner af gnuer, zebra og gazelle fra sletten af Serengeti krydser grænsen 

fra Tanzania og over Mara-floden for at nå græsarealerne i Masai Masa. Den dramatiske passage 

af Mara-floden ses fra begyndelsen af juli til august. Parken øger også en overflod af fugl, med 

mere end 400 registrerede arter. 

Vi sover i Ilkeliani Camp (B, L, D) 

 

Dag 8: Masai Mara - Nairobi 

 

Efter en tidlig morgen tur vil du nyde din morgenmad og derefter tjekke ud fra dit værelse. 

Vi tager en retur flyvning tilbage til Nairobi, hvor vi ankommer omkring kl. 16.00 og går til hotellet 

(B, L) 

 

Indkvartering: 

 

7 overnatninger i ensuite teltlejre. 

 

B = Breakfast – Morgenmad 

L = Lunch - Frokost 

D = Dinner - Aftensmad 


