
Klassisk Kenya och Tanzania Safari – tvåflugor i en smäll,
9 Dagars Äventyrsplan
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ANLÄND TILL NAIROBI |  TAMARIND TREE HOTEL

Hämtning från flygplatsen vid ankomst och transfer till ditt hotell
för natten baserat på bed and breakfast.

Övernattning på Tamarind Tree Hotel (Middag) eller
liknande boende.

NAIROBI  |  LAKE NAIVASHA |  LAKE NAKURU |
LAKE NAKURU LODGE

Hämta upp från hotellet kl. 07.00 och fortsätt till Lake Nakuru via
Lake Naivasha för en timmes båttur för fågelskådning och
flodhästskådning. Fortsätt din resa till Lake Nakuru och anländer
i tid för lunch. Efter lunch kan du njuta av en eftermiddagssafari i
parken.
Lake Nakuru innehåller Kenyas första noshörningsreservat och
en stor population av vit noshörning och en av världens största
koncentrationer av svart noshörning. Parken har de pittoreska
Makalia-vattenfallen. Det finns ett område på 188 km runt sjön
inhägnat som är en fristad för att skydda Rothschild-giraffer.
Bland rovdjur i denna park finns lejon, leoparder och stora
pytonormar som gömmer sig i de täta skogsmarkerna, som
ibland kan ses korsa vägar eller hänga från träd. Andra djur
inkluderar Thomsons och Grant gasell, den långörade lövnäsade
fladdermusen, colobusapan, stenhyrax, flodhäst och vattenbock,
Impala, randig hyena, vildkatt, vassbock och guldkatt m.m.

Övernattning på Lake Nakuru Lodge (Middag) eller Flamingo
Hill Luxury Tented Camp (middag) eller liknande boende.
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https://www.tamarindtree-hotels.com/
https://lakenakurulodge.com/


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

Det blir en tidig avresa idag! Bilresan till Maasai Mara är lång,
cirka 5-6 timmar till reservatets ingång. Men när du väl är där
kommer du att se att bilresan var väl värt det.
Maasai Mara täcker cirka 700 kvadratkilometer och är juvelen i
kronan när det kommer till magnifika reservat. Koncentrationen
av djur inom Maran och de närliggande Group Ranches
garanterar nästan att du kommer att se 4 av de Big Five på din
första game drive! Masai Mara, även känd som Maasai Mara
eller The Mara, är uppkallad för att hedra massajfolket – de
förfäders invånare i detta område. Mara är en del av den
Greater Mara Ecosystem, som inkluderar flera grupprancher.
Beroende på vilket läger du väljer, planerar vi antigen en lunch
på vägen eller så kommer du i tid för lunch på din camp/lodge.
Njut av en eftermiddags game drive.

Övernattning på Sentrim Mara Camp (Helpension) eller
Jambo Mara Safari Lodge (Helpension) eller liknande
boende.

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

Tillbringa två hela dagar i Masai Mara med game drives tidigt på
morgonen och eftermiddagen och lunch på camp eller lodgen –
alternativt spendera större delen av dagen på en game drive
med en picnicbox! Under juli/augusti kan man se den årliga
migrationen av gnu, en helt fantastisk upplevelse att se massor
med gnun vandrar över horisonten.
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https://sentrim-hotels.com/sentrim-mara/
http://www.jambomara.com/


Övernattning på Sentrim Mara Camp (Helpension) eller
Jambo Mara Safari Lodge (Helpension) eller liknande
boende.

MAASAI MARA GAME RESERVE  |  ISEBANIA
BORDER  |  IKOMA  |  IKOMA WILD CAMP

Frukost kl. 6 och sedan är det dags att köra till Serengeti Ikoma
genom Isebanias gräns. Anländer till gränsen under lunchtid.
Det kommer att finnas en 30-minuters process för att organisera
ett visum för din inresa till Tanzania.
Möt din tanzaniska förare och starta din game drive på väg till
Ikoma Wild Camp, som ligger mellan Grumeti och Ikorongo
viltreservat nordväst om Serengeti nationalpark, Tanzania. Din
camp ligger nära Ikoma-porten och Grumeti-floden, och
erbjuder otroliga utsikter i Serengetis savann och möjlighet att
titta på många djur, eftersom din camp ligger i den stora
migrationskorridoren. Njut av en kvälls game drive i
Ikoma-området.

Övernattning på Ikoma Wild Camp (Helpension) eller
liknande boende.

SERENGETI NATIONAL PARK  |  SERENGETI WILD
CAMP

Tillbringa två hela dagar i Serengeti National Park, mestadels
utforska olika djur. Under dessa dagar kommer du att ha
picknickluncher i parken. Serengeti National Parks antal vilda
djur är exceptionellt högt i Wagakuria-området, med
lejonfamiljer upp till 30 individer starka. Området förvandlas till
ett paradis för djur från juli till oktober. Nyckeln i området är
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Marafloden. Det är inte ovanligt att se hjordarna korsa
Marafloden norrut på en dag och sedan tillbaka söderut några
dagar senare. Att hitta en korsning är mycket svårt och ibland en
fråga om tur.

Övernattning på Serengeti Wild Camp (Helpension) eller
liknande boende.

SERENGETI  |  NGORONGORO CRATER  |
NGORONGORO WILD CAMP

Efter frukost, ta en game drive på väg till Ngorongoro-kratern
med lunchpaket. På vägen, finns det möjlighet att besöka en
massajby. Du kommer sedan att köra till Ngorongoro-kratern för
en game drive. Denna tjocka vulkankrater är den mest
betydelsefulla oförsvämmade och obrutna kalderan i världen.
När du går ner till kraterbotten kommer du att besöka
Magadisjön, en stor men grund alkalisk sjö i det sydvästra
hörnet. Detta är en av kraterns ledande egenskaper.

Övernattning på Ngorongoro Wild Camp (Helpension) eller
liknande boende.

NGORONGORO CRATER  |  LAKE MANYARA
NATIONAL PARK  |  FLYGPLATS ELLER TRANSFER
TILL HOTELL I ARUSHA ELLER MOSHI

Tidig frukost på din camp och avresa för en halvdags game drive
i Lake Manyara National Park med en picknicklunch.
När du går in i nationalparken börjar frodiga skogar av akacia-
och mahognyträd sätta stämningen för vad som väntar. Din
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game drive kommer att pågå till kvällen med en liten paus där
du kan äta din picknicklunch. Se upp för bufflar, giraffer,
impalor, babianer och blåapor under spelturen. En annan
sevärdighet i Lake Manyara National Park är de trädklättrande
lejonen. Att upptäcka dem kräver dock lite tur. Vid rätt årstid blir
strandlinjen på Lake Manyara rosa, med miljontals flamingor.

Senare checkar du ut ur parken och kör till Arusha eller Moshi
för din avlämning på hotellet eller flygplatsen.
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Inkluderat i priset:

● Möt och hälsa tjänster med
assistans på flygplatsen eller
hotellet

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

● Tjänster av en privat
professionell engelsktalande
förare-guide

● Alla överföringar i
Nairobi/Arusha

● Måltider och logi enligt
programmet

● Alla parkavgifter och statliga
skatter

● 2 flaskor �⁄� liter mineralvatten
per person och dag på game
drives

● Serengeti och Ngorongoro
avgifter

Exkluderat från priset:

● Visum, internationella flyg och
flygplatsskatter (kunder betalar
direkt på platsen på egenhand)

● Dricks till din guide
● Ballongsafari
● Masaibytur
● Personliga resor, bagage och

sjukförsäkring
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