KENIA
Op zoek naar de BIG FIVE
6 nachten BIG FIVE SAFARI
2 nachten EXOTISCH STRANDVERBLIJF
in ***/**** accommodaties
Kleine groep MAX. 12 PERSONEN

9 dagen vanaf

€ 1420*

Ook mogelijk op
individuele basis

Boekingen via uw reisagent
Meer info: www.africa-by-excellence.be
* Prijs zonder vlucht. Afreisdata: zie website

Dag 1
Nairobi – Masai Mara (LA)
Aankomst en onthaal door je Engelstalige gids/chauffeur en vertrek per minibus naar het grootste wildpark van Kenia.
Picknicklunch onderweg. ‘s Namiddags safari op zoek naar de Big Five in het Masai mara Reservaat. Je gaat op zoek naar de
olifanten in de eindeloze savanne van de Masai Mara. Avondmaal en overnachting in Sentrim Mara Camp***/* of gelijkwaardig.
Dag 2
Rift Valley - Masai Mara (OLA)
Je vertrekt bij zonsopgang op safari in het Nationaal Park van Masai Mara: de koelte van de ochtend is het beste moment van de
dag om de wilde dieren te spotten. Na het ontbijt vertrek je opnieuw op zoek naar de Big Five. Met een beetje geluk zie je gnous,
zebra’s en hun vijanden (hyena’s, leeuwen, luipaarden, wilde honden) vooral in de migratie periode vanaf augustus t.e.m.
september. Je luncht in Sentrim Mara, in de namiddag safari tot zonsondergang.
Avondmaal en overnachting in Sentrim Mara Camp***/* of gelijkwaardig.
Dag 3
Masai Mara – Lake Elementaita (de streek van de meren) (OLA)
Ontbijt en vertrek naar Lake Elementaita (ongeveer 4.30u)
Onthaal en middagmaal in de Sentrim Elementaita Lodge***/* , die uitkijkt over het meer. ’s Namiddags wandeling langs de
oevers van het meer. Je bezoekt eveneens een schooltje of een dorpje (hangt af van de sluitingsdagen van het schooltje). Je krijgt
de kans om de Kenianen te ontmoeten, indien je wenst kan je schoolgerei of kledij afgeven die je hebt meegebracht vanuit
België. Avondmaal en overnachting in Sentrim Elementaita Lodge***/* of gelijkwaardig.
Dag 4
Lake Elementaita – Amboseli National Park (OLA)
Na het ontbijt vertrek naar Nairobi. Bezoek aan het Langata Giraffe Center, het weeshuis van de zeldzame Rothschild-giraffe,
opgericht door Lady Leslie Melville. Lunch in The Carnivore en vertrek richting Amboseli. Aankomst in de late namiddag.
Avondmaal en overnachting in Sentrim Amboseli Camp***/* of gelijkwaardig.
Dag 5
Amboseli National Park (OLA)
Na het ontbijt ga je een volledige dag op safari in het National Park van Amboseli. Het reservaat maakt onderdeel uit van een
ecosysteem van savannes en moerassen, dat een oppervlakte heeft van zo'n achtduizend vierkante kilometer en zich uitspreidt
tot over de grens met Tanzania. De Masai leven al duizenden jaren in het gebied van het park. Lunch is voorzien in Sentrim
Amboseli. Avondmaal en overnachting in Sentrim Amboseli Camp***/* of gelijkwaardig.
Dag 6
Amboseli – Tsavo East (OLA)
Na het ontbijt vertrek je naar Tsavo East. Picknicklunch onderweg.
Safari op zoek naar de Big Five in het Tsavo East Park. Dit park is wellicht het meest ruige park van Kenia met een
adembenemend landschap. Tsavo East is de grootse van de twee parken in Tsavo, het landschap is er woestijnachtig en vlak met
uitzondering van het plateau van Yatta. Gazellen, zebra’s impalas, giraffen en leeuwen zijn er gemakkelijk te observeren. De
olifanten en buffels leven er in harmonie en vormen grote troepen. Avondmaal en overnachting in Sentrim Tsavo East***/*, of
gelijkwaardig.
Dag 7 - 8
Tsavo East - Amani Tiwi Resort**** (OA)
Ochtendsafari in Tsavo East, het ideale moment om de dieren te fotograferen voor de middaghitte. Met je lunchpakket vertrek
je richting Mombasa naar het Amani Tiwi Beach Resort. 2 overnachtingen in het Amani Tiwi Resort****, halfpension,
standaardkamer.
Dag 9
Tiwi Beach – Mombasa (O)
Na het ontbijt, transfert vanuit het Tiwi Beach Resort naar de luchthaven van Mombasa voor je terugvlucht.
AFREISDATA: zie www.africa-by-excellence.be
Inbegrepen: • Maaltijden en accommodaties • Excursies en bezoeken • Transport en transfers • Lokale gids (Franstalig)
Niet inbegrepen: • Internationale vluchten • Dranken • Fooien voor gidsen en chauffeurs • Overige maaltijden • Optionele
excursies • Internationaal paspoort en visum • Annulering- of reisverzekering
6/01/2019 7/07/2019
30/06/2019 27/10/2019
1420
1508
65
294

Prix p.p. double
Suppl. Single
Red. enf. -12 ans avec
-594
-603
2 ad.
Red. enf. 12-17 ans
-284
-301
avec 2 ad.
Red. 3e ad.
-142
-151
Prijzen exclusief internationale vluchten: wij zoeken voor u de beste vluchtverbindingen.
Richtprijs internationale vlucht: ca. €900
Prijzen berekend op wisselkoersen & taksen gekend op 01/11/2018.
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