14-daagse privé-safari Stijlvol op Safari & Strand
Vanaf € 2373,00 per persoon
Kennismaken met de meeste bekende hoogtepunten van Kenia doe je tijdens deze reis. Shaba en
Samburu, Mount Kenya of Sweetwaters, Lake Nakuru en de befaamde Masai Mara staan garant
voor een ultieme safari. Deze reis is geheel op privébasis, waardoor je jouw persoonlijke interesses
kunt doorspreken met de Engelssprekende chauffeur/gids. Je verblijft in uitstekende lodges en
tented camps en sluit je reis af met een ontspannen verblijf aan de zuidkust van Mombasa, maar je
kan ook doorvliegen naar Zanzibar of de Seychellen.

Je kan tijdens deze reis kiezen uit drie luxeniveaus: A zijn voornamelijk 4*, B voornamelijk 4/4*+
en C voornamelijk 5* accommodaties. Bij niveau C is een 4x4 voertuig reeds inbegrepen.
Programma:
Dag 1: naar Nairobi
Je vliegt rechtstreeks met een dagvlucht van KLM naar Nairobi, waar je ’s avonds aankomt. De
lokale vertegenwoordiger ontvangt je hier hartelijk en brengt je naar het hotel in Nairobi.
Overnachting:
Niveau A -Sarova Panafric***(LO)
Niveau B -Nairobi Serena Hotel****+(LO)
Niveau C -Fairmont The Norfolk*****(LO)
Niveau D -House of Waine*****(LO)
Dag 2-3: Shaba & Samburu National Reserve
De safari gaat beginnen! Na je ontbijt maak je kennis met de privéchauffeur/gids en ga je per
minibus (niveau A+B) of 4x4 voertuig (niveau C+D) op reis naar het beeldschone gebied van Shaba
en Samburu. Onderweg word je getrakteerd op een bijzonder afwisselend landschap en passeer je
dorpjes van het Samburu volk. Na de lunch in de lodge of tented camp maak je in de middag een

gamedrive en zie je wellicht het eerste wild: krokodillen, olifanten, giraffen, buffels, gerenuks,
Beisa oryx, luipaarden, leeuwen en Grevy zebra’s. De volgende dag maak je 's ochtends en 's
middags een gamedrive (niveau B+C+D). Bij niveau A verblijf je in Shaba en maak je op dag 3 de
gehele dag een gamedrive in Samburu en Buffalo Springs, inclusief een verzorgde lunchbox.
Overnachting:
Niveau A – Sarova Shaba Game Lodge****(VP)
Niveau B – Ashnil Samburu Camp****+(VP)
Niveau C – Elephant Bedroom Camp*****(VP)
Niveau D – Elephant Bedroom Camp*****(VP)
Dag 4: Mount Kenia of Sweetwaters/Ol Pejeta Conservancy
Je maakt een vroege gamedrive, nog voor het ontbijt. Bij niveau A+B vertrek je vervolgens
zuidwaarts richting Mount Kenya, waar je rond de lunch arriveert. 's Middags kan je onder
begeleiding van een gewapende ranger een optionele wandeling maken door het tropische
regenwoud. Bij niveau C rij je na het ontbijt door naar Sweetwaters. Vanuit de kamer of tent heb je
schitterend uitzicht op de waterpoel, zodat je het voorbijtrekkende wild van dichtbij kunt bekijken.
Je rijdt 's middags naar de Chimpanzee Sanctuary en gaat hier onder leiding van een ranger op
bezoek bij deze mensapen. Bij niveau C is ook een gezamenlijke nightdrive mogelijk.
Overnachting:
Niveau A+B: Serena Mountain Lodge***+(VP)
Niveau C: Sweetwaters Serena Camp****(VP)
Niveau D: Ol Pejeta Bush Camp*****(AI)
Dag 5: Lake Nakuru National Park/Lake Elementaita
Vandaag rij je verder naar het zuiden en daal je af naar Great Rift Valley en het sodameer Lake
Nakuru. Onderweg kan je stoppen bij de Thomson watervallen en bij een uitkijkpunt, voor
prachtige vergezichten over de vallei. Bij Lake Nakuru kan je het grootste deel van het jaar genieten
van de kleurenpracht van de honderdduizenden dwergflamingo’s. Het gebied is uitgeroepen tot
Rhino Sanctuary en daardoor kan je hier onder meer de witte en zeldzame zwarte neushoorn, maar
ook luipaarden en buffels vinden. In de middag maak je een gamedrive in het park. Bij niveau C rij
je aansluitend naar Lake Elementaita, waar je overnacht.
Overnachting:
Niveau A -Sarova Lion Hill Game Lodge****(VP)
Niveau B -Lake Elmenteita Serena Camp *****(VP)
Niveau C -Lake Elmenteita Serena Camp *****(VP)
Niveau D - The Cliff ***** (VP)
Dag 6-7: Masai Mara Game Reserve
Je rijdt na het ontbijt zuidwaarts naar de befaamde Masai Mara. Het landschap van de Masai Mara
is adembenemend, met uitgestrekte vlaktes, heuvels, acaciabossen en dicht struikgewas. De Masai
Mara sluit naadloos aan op de Serengeti in Tanzania en is onderdeel van de jaarlijkse migratie van
om en nabij juli t/m oktober. In deze periode wordt de Mara rivier door miljoenen gnoes en zebra’s
getrotseerd. In dit gebied heb je het hele jaar door kans op het zien van veel wild. Je maakt in de
middag een gamedrive en op dag 7 maak je twee spannende gamedrives, waarbij je misschien een
leeuw of luipaard kan zien. Je kan ook een optionele ballonsafari maken. Vanuit de lucht heb je
werkelijk een prachtig uitzicht op het bijzondere landschap in dit gebied, een unieke ervaring!

Overnachting:
Niveau A – Sarova Mara Game Camp****(VP)
Niveau B – Mara Serena Safari Lodge****+(VP)
Niveau C – Sand River Masai Mara*****deluxe(AI)
Niveau D – Olonana*****deluxe(AI)
Dag 8-12: Strandverblijf zuidkust Mombasa/Diani Beach
Voor het ontbijt maak je een laatste gamedrive. Daarna rij je terug naar de luchthaven van Nairobi,
waar je het vliegtuig neemt naar Mombasa. Het is aan te raden om tegen een toeslag, na de ochtend
gamedrive, direct vanaf de Mara airstrip naar Ukunda airstrip in Zuid-Mombasa te vliegen. Dit
bespaart je veel reistijd! Bij niveau D is deze vlucht al inclusief genomen. Bij aankomst wacht je
een ontspannen verblijf in uw strandhotel aan de oogverblindende kust van Diani Beach, waar je
kan snorkelen, duiken, maar ook heerlijk kan genieten van het strand, zwembad of een massage. Bij
niveau C en D verblijf je in een luxe cottage met zeezicht.
Je verblijft op basis van halfpension; het ontbijtbuffet in het hoofdrestaurant The Horizon is
inbegrepen, evenals de lunch of diner. Tegen een toeslag kan je op basis van volpension of all
inclusive verblijven. Bij all inclusive zijn alle frisdranken, water, huiswijn, lokaal bier, minibar,
namiddag thee en koffie en geselecteerde alcoholische dranken inbegrepen. Gaat je voorkeur uit
naar à la carte dineren in een meer intieme setting, waarbij je van een persoonlijke service geniet?
Reserveer dan tegen bijbetaling een diner in het Saffron restaurant met Indiase specialiteiten of in
het Lemongrass restaurant met Aziatische specialiteiten.
Overnachtingen:
Niveau A – Leopard Beach Resort & Spa****(HP) – superior balcony kamer
Niveau B – Leopard Beach Resort & Spa****(HP) - superior balcony kamer
Niveau C – The Residences****+(HP) – 2-bedroom forest villa (2-4 pers.), 3-bedroom forest villa
(6-pers.)
Niveau D – Kinondo Kwetu-exclusief(AI) – cottage
Reis je met 4 personen of meer dan is een verblijf in de residence villa's****+ van het Leopard
Beach Resort & Spa zéér aan te raden.
Dag 13-14: naar Amsterdam
In de ochtend kan je nog even genieten van het prachtige strand, alvorens je aan het eind van de
middag naar de luchthaven van Mombasa wordt gebracht. Je vliegt met KLM via Nairobi naar
Amsterdam, waar je de volgende ochtend aankomt.
(LO) =logies/ontbijt -(HP) =halfpension -(VP)= volpension -(AI)= volpension + drankjes

#Kinondo Kwetu is van 1 mei t/m 30 juni gesloten, wij bieden je graag een passend alternatief.
*Minimum verblijf: in de periode van 23 december t/m 3 januari geldt een minimum verblijf van 7
nachten bij het Leopard Beach Resort & Spa. In deze periode zal het verblijf bij Leopard Beach
Resort dan ook 7 nachten zijn in plaats van 5 nachten.
Inclusief: transfers, privévervoer en privé-game drives per minibus (A) of 4x4 voertuig (B+C+D)

met opklapbaar dak, entreegelden, Engelssprekende chauffeur/gids, binnenlandse vlucht Masai
Mara – Ukunda Mombasa (D), overnachtingen in een 2-persoonskamer, maaltijden zoals
aangegeven, 1 liter water p.p. in het voertuig.
Exclusief: internationale vluchten, luchthavenbelastingen, binnenlandse vlucht Nairobi - Mombasa
dag 8, visum, fooien, overige maaltijden en drankjes, eventuele toeslag Pasen van 10 t/m 13 april en
toeslag Kerst 24 t/m 26, 31 december, 1 januari € 40,- p.p.p.n.
NB:In de periode april - mei en november adviseren wij u te kiezen voor een 4x4 voertuig

