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Transfer from Nairobi airport to Wildebeest Camp

Date: 24/8 - 2/9

Flight arrival: 24/8 - 08:05

Wildebeest Eco Camp, Nairobi (2 overnatninger)

Dato: 24-26/8

Værelse: Have telt ensuite med morgenmad inkluderet

Gør dit ophold i Nairobi mindeværdigt ved at bo i Nairobi's 

eneste permanente teltlejr. Den venlige, hyggelige gæstfrihed 

er det, der har gjort Wildebeest Camp Nairobi's bedste 

indkvarteringsvalg for budget- og mellemkurs 

travellers.Wildebeest Eco Camp er en oase i Nairobi - det 

perfekte sted at slappe af under din afrikanske migration!

De smukt indrettede værelser og deluxe safari telt vil være et 

velkomment sted at bo før og efter din safari. Kun 2 km fra 

byens centrum kan du nyde fredelige tropiske haver, der er 

hjemsted for hundredvis af sorter af planter og fugle, mens 

du stadig er tæt på butikker, markeder, biografer, banker og 

transportforbindelser.

Nyd restaurant, bar, gæstelounge med tv, udendørs 

spisestue, poolbord, bordtennisbord, fodbold og solopvarmet 

swimmingpool.

Wildebeest Eco Camp har investeret i flere miljømæssige 

initiativer, hvilket betyder, at lejren hjælper med at begrænse 

det gæstens grønne fodspor. Dette omfatter genbrugsanlæg 

til vand, solbelysning, sol varmt vand, træplantning og mange 

sociale og samfundsmæssige tilgange, hvilket betyder, at 

denne lejr er lige så miljøvenlig som den kommer i en 

hovedstad.
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Have telt værelse (Ensuite badeværelse) -

- stort walkin specialbygget permanente telt

- en dobbeltseng og en enkeltseng

- 6 fod 6 tommer indvendig sprængmadras

- sengetøj inkluderet - bomuldsark, tæppe, pude

- badehåndklæde

- bagagehylde

- sengebord

- elektronisk pengeskab

- mygproofet netting på vinduer og døre

- fuld el omfatter lys og britisk stikkontakt

- ensuite med varmt brusebad, håndvask og toilet

- beliggende i haven med eget dæk og to stole

Karen Blixen Tour, 1 dag

Sheldrick Elephant Orphanage & Giraffe Center

Dato:

Afrejse By: Nairobi

Ankomst By: Nairobi

Kør mod Nairobi National Park til Sheldrick Baby Elephant 

Orphanage, som er åben 1 time dagligt. Du kan besøge 

mellem 1100 og 1200 timer hver dag og se elefanterne 

fodres og leger. Derudover er der en keeper, der vil tale om 

elefanterne, hvor de kom fra, hvordan de går videre, og 

hvordan nogle af de forældreløse forældre er ved at komme 

frem. Du kan få rigtig tæt på elefanterne. Forældreløbet tager 

også i næsehorn og så hvis du er heldig, får du chancen for 

at se en ung næsehorn. Fortsæt til Karen Blixen Museum, i 

mange år var hendes hjem som set i filmen 'Out of Africa'. 

Senere gå videre til girafcentret for at se og håndføde de 

berømte truede arter af Rothschild Giraffe og hendes familie 

og del sikkert en kop te i den nærliggende restaurant.



Amboseli, Lake Nakuru & Masai Mara Fotografisk Safari, 

8 dages tur

Dato:26/8 - 02/9

Afrejse By: Nairobi

Ankomst By: Nairobi

Dag 1: Nairobi - Amboseli National Park

Om 8:00 kører du til Amboseli National Park. Spilvisning på 

vej til din lodge med den enorme storhed af Mt Kilimanjaro i 

baggrunden. Amboseli National Park, ved foden af Afrikas 

højeste bjerg, 5895m Kilimanjaro, er en af de mest populære 

af Kenyas nationalparker. Amboseli National Park giver det 

klassiske Hollywood-billede af Afrika. Set i rollende savanne 

landskaber er det dværgede af tilstedeværelsen af den rosa-

snedækkede, snedækkede top af Mount Kilimanjaro, som på 

5.896 meter er det højeste fritstående bjerg i verden. Mod 

denne storslåede kulisse strækker store flokke af elefanter 

ledsaget af løve, bøffel, cheetah, giraf, bavian, gazelle 

flodhest og gnagere. Der er også over 400 fuglearter, alle 

former for reptilianer, flora og fauna og nogle af de mest 

sjældne udsigter i Afrika. Middag og overnatning på Kibo 

Safari Camp, L, D.

Dag 2: Amboseli

Hele dagen i Amboseli med spildrev om morgenen og 

eftermiddagen med fantastisk udsigt over Kilimanjaro og de 

største flokke af elefanter. Alle måltider og overnatning på 

Kibo Safari Camp, B, L, D.

Dag 3: Amboseli - Lake Nakuru

Efter morgenmaden kører du til Lake Nakuru via Nairobi og 

Great Rift Valley-gulvet og Nyahururu Falls. Lake Nakuru 

National Park er verdensberømt som fodringsplads for både 

mindre og større flamingoer, som kan skelnes mellem 

størrelse og farve. Derudover kan over 400 fuglearter ses i 

parken. Mellem søen og klipperne i vest befinder store 

pythoner sig i det tætte skov, og de kan ofte ses ved at krydse 

vejen eller dingle af træer. Frokost tilbydes i parken og 

fortsætter med spilvisning. Du vil derefter overnatte på 

Flamingo Hill Camp, B, L, D.

Dag 4: Lake Nakuru

Du vil tilbringe dagen her med spilvisning og fotografering. 

Parken er et rhino-helligdom, og her er du mere sikker på at 

spotte sort eller hvid næsehorn. Besøg også Makalia Falls og 

Babboon Cliff for en tidlig fotografisk session af parken og 

søen vrimler. Middag og overnatning på Flamingo Hill Camp, 

B, L, D.

Dag 5: Lake Nakuru - Masai Mara

Efter morgenmaden kører du nu på gulvet i Rift Valley til 

Narok Town for en tidlig frokost. Fortsæt til Masai Mara, der 

ankommer til lejren om eftermiddagen. Fortsæt på en aften 

spildrev. Middag og overnatning på Ilkeliani Camp, B, L, D.

Dag 6 & 7: Masai Mara

Tilbring hele dagen med morgen og eftermiddags spildrev i 

Kenyas mest populære spilhelligdom, hvor du får den bedste 

mulighed for at spotte de store fem. Masai Mara Game 

Reserve er uden tvivl Kenjas mest populære spilhelligdom. 

Det er den mest berømte og mest besøgte spilreservat i 

Kenya. Filmen 'Out of Africa' blev i stor udstrækning lavet i 

denne reserve. Næsten alle slags dyreliv ses på Mara. Et 

skue, der er værd at se, er den årlige migration af millioner af 

geder, zebra og gazelle fra Serengeti-sletterne på tværs af 

Tanzanias grænse og Mara-floden for at nå frem til Masai 

Mara græsningsområder fra slutningen af juni. Den 

dramatiske passage af floden og prædieringen på vandrere af 

rovdyr kan ses fra begyndelsen af juli til august. Reserven er 

bundet af fuglelivet, da der er registreret dosis til ca. 452 

arter. Overnatning i Ilkeliani Camp, B, L, D.

Dag 8: Masai Mara - Nairobi

Efter en tidlig spilvisning vil du nu nyde morgenmad og tjekke 

ud. Du tager en returflyvning tilbage til Nairobi med en 

fraflyvning i lufthavnen for at fortsætte til næste destination, 

B.bi for at ankomme ca. kl. 16 og afrejse på hotel, B, L.

Indkvartering:

7 overnatninger i ensuite teltlejre

Mad:

7 morgenmad, 7 frokost, 7 aftensmad

(B = Morgenmad, L = Frokost, D = Middag)
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