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NAIROBI | TAMARIND TREE HOTEL

Vid ankomst på Jomo Kenyatta International Airport kommer du
bli mött av vår representant och bli transporterad till ditt hotell
för check-in och spendera resten av dagen med att koppla av.

Övernattning på Tamarind Tree Hotel (med frukost) eller
motsvarande hotell

MAASAI MARA NATIONAL RESERVE | SENTRIM
MARA CAMP ELLER JAMBO MARA SAFARI LODGE

Lämna Nairobi efter frukost och res mot Kenyas bördiga
högländer och åk mot det östafrikanska gravsänkesystemet på
en väg byggd av italienska krigsfångar under andra världskriget.
Titta speciellt efter det charmiga kapellet de byggde vid foten av
gravsänkesystemet. Du kommer passera den imponerande
Longnots sattelitstation när du färdas genom dalen till Narok,
och färdas sedan genom vete och kornfält innan du reser till
Maasai Mara och åk till ditt läger i tid för lunch. Åk på en bilsafari
på eftermiddagen för att introducera dig till parken.

Övernatting på Sentrim Mara Camp (med lunch, middag &
frukost) eller Jambo Mara Safari Lodge (med lunch, middag
& frukost) eller liknande boende

MAASAI MARA NATIONAL RESERVE | SENTRIM
MARA CAMP ELLER JAMBO MARA SAFARI LODGE

Ta en tidig morgon te eller kaffe på ditt boende och gå sedan
iväg med en underbar bushfrukost för att njuta av i en game
drive på morgonen och se livet på savannen vakna. Återvänd till
din camp eller lodge för lunch. Koppla av och ta det lugnt till
klockan 4. Sedan spenderar du eftermiddagen på en till game
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drive. Titta på solnedgången eller stannar på din camp eller
lodge för att koppla av. Maasai Mara är en förlängning av
Serengetis ekosystem i söder. Mara är känd för sitt överflöd av
lejonfamiljer - särskilt de fantastiska svartmanade hanarna. Se
den stora migrationen, där över 1,5 miljoner gnuer och andra
antiloper korsar den omfattande floden Mara. Upplev kampen
mellan överlevnad och hunger och hur livet på savannen hela
tiden rör sig. Du kommer sannolikt också att se många elefanter
här, ofta i stora flockar, och – om du har tur leopard, gepard och
noshörning. Alla Big Five är invånare i detta område. Den
afrikanska buffeln är inte blyg, så du kommer säkert att träffa
några. Gör i ordning kamerorna och njut! På kvällen besöker du
en massajby.

Övernattning på Sentrim Mara Camp (med lunch, middag &
frukost) eller Jambo Mara Safari Lodge (med lunch, middag
& frukost) eller liknande boende

MAASAI MARA – LAKE NAKURU | LAKE NAKURU
LODGE

Lämna Maasai Mara efter frukost och res längs Kenyas
”breadbasket” där tunnland av vete och korn är spridda i
landskapet medan du färdas norr till Narok, distrikthögkvarteret
för den här delen av Maasailand Nu kan du resa längs de vida
fälten av det östafrikanska gravsänkesystemets golv och titta
efter giraffer och gaseller medan du åker upp för Mau
Escarpment innan du kommer fram till Nakurusjön. Vattnen är
ofta färgade flamingorosa från tusentals av de vackra fåglarna
som står längs dess stränder. Efter lunch på Sarova Lionhill
Lodge, avres till en bilsafari på eftermiddagen i Nakuru National
Park innan du återvänder till stugan för middag och
övernattning.

Äventyrsplan | worldadventuretours.se | Sida 3 av 6

https://sentrim-hotels.com/


Övernattning på Lake Nakuru Lodge (lunch, middag &
frukost ingår) eller liknande boende

LAKE NAKURU - AMBOSELI NATIONAL PARK VIA
LAKE NAIVASHA  | SENTRIM AMBOSELI LODGE

Efter en tidig frukost avgår du och kör till Lake Naivasha för en
timmes båttur för fågelskådning och flodhästskådning. Senare
kör du till Amboseli nationalpark med lunch på vägen. Anländer
till Amboseli sent på eftermiddagen. Fortsätt med en game drive
i parken.

Övernattning på Sentrim Amboseli Lodge (med lunch,
middag & frukost) eller motsvarande boende

AMBOSELI | SENTRIM AMBOSELI CAMP

Njut av en heldag i parken fylld av bilsafaris på morgonen och på
eftermiddagen i Amboselis nationalpark. Höll ögonen öppna
efter den magnifika vyn av det snötäckta Kilimanjaro, även kallad
"Afrikas tak". Den bästa tiden att få en glimt av det högsta
fristående berget i världen är under tidig morgon eller precis
innan skymning. Bilsafaris och övernattning i lägret på
helpensionsbasis.

Övernattning på Sentrim Amboseli Camp (med lunch,
middag & frukost) eller motsvarande boende
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AMBOSELI NATIONAL PARK - NAIROBI AIRPORT |
AVRESA

Efter en tidig frukost får du se om vädret tillåter det majestätiska
berget Kilimanjaro när du lämnar Amboseli samtidigt som du tar
dina sista glimtar av alla fantastiska djur och de unika utsikter
som Amboseli har att erbjuda. Anländer till Kenyas livliga
huvudstad Nairobi vid tidig middagstid. En resa som är cirka 220
km och tar ungefär 3 timmar och 45 minuter. Vid ankomst, lunch
på restaurangen Carnivore och senare transfer till flygplatsen för
ditt avgångsflyg.

Inkluderat i priset:

● Möt och hälsa tjänster med
assistans på flygplatsen eller
hotellet

● All transport och game drives på
vägsafari kommer att ske i en
4×4 Landcruiser

● Tjänster av en professionell
engelsktalande förarguide på
privat basis

● Alla transfers i Nairobi
● Extra lunch på Carnivore

Restaurant sista dagen
● Måltider och logi enligt

specifikation
● Alla parkavgifter och statliga

skatter
● Flygande läkares

nödräddningsskydd under safari

Exkluderat från priset:

● Visum, internationella flyg och
flygplatsskatter (klienter betalar
direkt)

● Dricks till chaufför/guider,
drycker, dricks till middagar,
bäravgifter

● Luftballongsafari
● Personligt bagage och

hälsoförsäkring
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● 2 flaskor ½ liter mineralvatten
per person och dag på game
drives

● Besök i massajbyn
● Båttur i Lake Naivasha
● Carnivore restaurang, middag på

sista dagen
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