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VELKOMMEN TIL

Geoffreys Kenya Safari
Bravo Tours byder jer velkommen til en vidunderlig safari i Kenya sammen 

med vores populære, dansktalende safariekspert, Geoffrey Sendeu.

Geoffrey bor og lever i Kenya til hverdag, ligesom han også har boet i Danmark.  
Han har arbejdet for Bravo Safari som chauffør og safariekspert gennem mange år.  

Hans store viden om dyrene, de lokale forhold og det faktum, at han taler dansk,  
gør Geoffrey til en af vores mest populære safariguider.

Safarien starter i det private safariområde, Ol Pejeta, efterfulgt af safari i Aberdare højlandet.  
Herfra er der sejltur på Naivasha søen og vandring i Hells Gate.  
Safarien afsluttes i Kenyas bedste safariområde, Masai Mara.

Efter safarien er der ophold ved Kenya kysten på et af vores dejlige hoteller,  
hvor der er mulighed for at holde den skønneste badeferie.  

Kontakt Bravo Safari på tlf. 96 27 37 47 eller skriv til safari@bravotours.dk.

Program kan variere og safaristart kan ændres.
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Vi tager forbehold for ændringer  
- se det opdaterede program på www.bravosafari.dk

  Vi kører i Landcruiser
  Safarikategori 4
  Four points of Sheraton |  1 nat
  Sweetwaters Serena Camp  | 2 nætter
  The Ark |  1 nat
  Lake Naivasha Sopa Lodge | 1 nat
  Mara Fig Tree Camp | 2 nætter
  Kysthotel | 7 nætter

VÆRD AT VIDE

Om din safari

REJSENS

Højdepunkter

   En fantastisk safari med dansktalende Geoffrey Sendeu 
som chauffør og rejseleder

   Indkvartering med en fremragende placering
   Safari i Kenyas bedste safariområde, Masai Mara
   Unik overnatning i trætop-hotel i Aberdare National Park
   Safari i bil, til fods og til vands
   Oplev solopgang på savannen
   Safarikørsel i Landcruiser med vinduesplads til alle
   Badeferie ved Det Indiske Ocean

Dagsprogram
 

Dag 1  Flyv fra Danmark til Kenya Kysten og   
 videre til Nairobi

Dag 2 På udkig efter næsehorn på gamedrive

Dag 3 Sweetwaters safarimuligheder

Dag 4  Gennem Aberdares frodige højland og  
højt til vejrs

Dag 5 Sejl med flodheste i fugleparadiset ved  
 Lake Naivasha

Dag 6 Mægtige Masai Mara

Dag 7 Solopgang på Masai Maras savanne

Dag 8  Besøg Karen Blixens Farm 

Dag 9-14 Nyd livet ved Det Indiske Ocean

Dag 15 På gensyn til Kenya

Dag 16 Dansk jord under fødderne



DAGSPROGRAM

Afrejse fra Danmark

Sommerfuglene i maven må gerne flyve med, når 
vi letter fra Billund eller København for at flyve 
sydpå mod det afrikanske kontinent. Kursen er 
sat mod Kenya, og undervejs på flyveturen kan 
vi nyde den gode komfort og den høje service 
ombord. Er rejsen med charterfly, serveres to lette 
måltider, men hjemmefra er der mulighed for at 
tilkøbe et større opgraderet måltid. Er rejsen med 
rutefly, er et måltid inkluderet på flyvningen. 

Vi ankommer til Jomo Kenyatta International 
Airport. Her møder vi vores dansktalende 
rejseleder, og kører en kort tur til vores hotel, hvor 
vi overnatter.

På udkig efter næsehorn

Efter morgenmad kører vi fra Kenyas hovedstad 
mod nord. Efter kørsel vest om Mount Kenya, 
er der ankomst til skønne Sweetwaters Serena 
Camp. Campen ligger i det private safariområde 
Ol Pejeta Conservancy med smuk udsigt til 
vandhul, savanne og på en klar dag også til 
Mount Kenya. Området er ikke mindst kendt for 
sine mange næsehorn, og såvel det hvide som 
det sorte næsehorn ses ofte på de daglige 
safarikørsler. Foruden næsehorn er der gode 
muligheder for at opleve elefanter, løver, hyæner 
og mange andre velkendte dyr.

Transporten foregår i 4-hjulstrukne safaribiler, 
hvor taget bliver løftet, når vi er på safari, så der er 
frit udsyn til den imponerende natur. Foruden de 
store dyr er området også et godt sted at nyde de 
mange eksotiske fugle.

Dag 
1

Dag 
2



Sweetwaters safarimuligheder

På dagens gamedrive skal vi se de store dyr, som 
Sweetwaters er hjem for. Er heldet med én, kan de 
vilde, afrikanske hunde også opleves.
Der er desuden mulighed for at tilkøbe natsafari 
og et besøg ved et chimpanse-reservat 
hjemmefra. 

Vi spiser i Rhino restauranten, der ligger i den 
gamle hovedbygning, hvor en engelsk farmer 
boede før i tiden. Vi fornemmer ånden fra hans 
tid, når vi bevæger os rundt i bygningen. Her kan 
vi både prøve lokale og internationale retter.

Hen mod aften, når nattens lyde begynder, er 
det skønt at sidde ved bålet og se solnedgangen 
farvelægge Mount Kenya. Fra The Waterhole 
bar har vi en rigtig god udsigt til vandhullet, som 
bliver besøgt af store såvel som mindre dyr og 
fugle døgnet rundt.

 

Gennem Aberdares frodige 
højland og højt til vejrs 

Efter en dejlig morgenmad er der 75 minutters 
kørsel til safariens næste stop. I frodige 
omgivelser med udsigt over det varierede 
landskab, byder Aberdare Country Club 
velkommen til en let vandretur tæt på dyr og 
fugle. Vandringen giver en fin mulighed for 
at opleve de små ting i naturen, som er mere 
vanskeligt at se og opleve fra en bil.

Efter vandreturen er der frokost, før vi med en 
let-pakket taske kører på gamedrive gennem 
Aberdare skoven og op til overnatningsstedet 
The Ark i godt 2.300 meters højde over havet. 
Klimaet er mærkbart friskere og køligere og giver 
i Kenyas sommermåneder direkte kolde nætter. 
Fra The Arks værelser og udkigsplatforme er der 
en fremragende udsigt til dyrelivet, der kommer til 
vandhullet, som kan ses fra et skjul få meter fra de 
store dyr.

Dag 
4

Dag 
3

Vi besøger verdens nok mest kendte 
safariområde: Masai Mara

Med sine 1.500 km2 har Masai Mara sammen med 
Serengeti verdens største koncentration af dyr.  

Vi har mulighed for at se alle de store afrikanske 
dyr – lige fra de store elefanter og giraffer til de  
små dik-dik antiloper. 



Flodheste- og fugleparadiset  
i Lake Naivasha 

Efter morgenmaden kører vi retur gennem den 
tætte Aberdare skov til Aberdare Country Club, 
hvorfra bilerne kører mod Great Rift Valley og 
Lake Naivasha Sopa Lodge. 

Ved ankomsten til Lake Naivasha Sopa Lodge 
er frokosten klar, og senere på dagen venter en 
sejltur på søen, hvor et stort og varieret fugleliv 
samt store flokke af flodheste ofte passerer 
meget tæt på bådene. Vi kan også bruge dagen 
på at opleve lodgens store parklignende have, 
hvor giraffer, zebraer, vortesvin og antiloper 
kigger forbi på alle døgnets timer. Glem ikke en 
tur i den store pool!

Magiske Masai Mara

Efter morgenmaden er Kenyas bedste 
safariområde Masai Mara på programmet. 
Masai Mara er den nordlige del af det store 
Serengeti-økosystem. Området anses af mange 
for at være det bedste sted at se den helt 
store koncentration af Afrikas dyreliv. Fra den 
lille dik-dik til den store eland antilope, fra små 
væverfugle til de store gribbe samt rovdyr som 
løver, leoparder og geparder.

Uanset årstid er Masai Mara altid god for 
ekstraordinære oplevelser, og Afrikas alsidige 
dyreliv er din nærmeste nabo i disse dage.

Vi bor i telt, så du kan få alle lydene fra den 
fantastiske natur med i seng. Mara Fig Tree Camp 
ligger direkte ned til Talek-floden. Her bor vi de 
næste to nætter.

Solopgang på savannen

Vi starter med lidt varm te eller kaffe og kører 
derefter ud omkring solopgang for opsøge de 
store øjeblikke på savannen. Chaufførerne kan  
via radioen høre, hvad der sker, så vi altid har 
en god fornemmelse af, hvordan livet udspiller 
sig blandt græsædere og rovdyr. Har vi lyst til 
et besøg ved de lokale masaier, så spørg blot 
Geoffrey, der selv er fra Maasai-folket.

Der er mulighed for at flyve luftballon i Masai 
Mara. En fantastisk oplevelse, som starter 
meget tidlig om morgenen efterfulgt af dejlig 
champagne-morgenmad ude på savannen. 
Ønsker du at flyve ballon, bør turen bestilles 
hjemmefra, da du ellers risikerer, at der er udsolgt. 

Dag 
5

Dag 
6

Dag 
7



Vi tager forbehold for ændringer  
- se det opdaterede program på www.bravosafari.dk

  Fly t/r Billund eller København - Mombasa
  Fly t/r Mombasa - Nairobi
 Alle kendte skatter og afgifter
  Dansktalende safariekspert Geoffrey 

Sendeu som chauffør
 Garanti for vinduesplads i safaribilen
 Besøg på Karen Blixens Farm
 7 nætter på valgt kysthotel
 Alle entreer til safariparker og reservater
 Al kørsel mellem lufthavn og hoteller
 Bidrag til Rejsegarantifond

I DIN REJSE ER 

Inkluderet

 Visum til Kenya fra USD 55
 Drikkevarer
   Drikkepenge fra USD 8-10 pr. person  

pr. safaridag
 Aftensmad på hotellet i Nairobi
 Eventuelle vaccinationer
 Rejse- og afbestillingsforsikringer
 Udflugter på kysten
 Ballonsafari i Masai Mara
 Besøg i masailandsby i Masai Mara

I DIN REJSE ER 

Ikke inkluderet

Besøg Karen Blixens Farm  
i Nairobi

Efter en herlig morgen kører safaribilerne  
mod Nairobi for frokost og et besøg på Karen 
Blixens Farm. Herfra flyver vi videre til Det 
Indiske Ocean for en uges ophold på det 
valgte kysthotel. 

Badeferie ved Det Indiske 
Ocean

Uanset hvilket kysthotel der er valgt, er der 
garanti for en god beliggenhed, en god  
service samt dejlige omgivelser. 

Der er rig mulighed for ren afslapning ved 
hotellets pool eller ved stranden. Vi kan nyde 
lange gåture ved den smukke strand, tage på 
udflugter til fx en lille lokal landsby, tage ind til 
Mombasa by eller tage på en sejltur.

Mod Danmark

Vi nyder de sidste kenyanske solstråler, inden vi 
kører til lufthavnen for at flyve hjem til Danmark. 

Ligesom på udrejsen er to lette måltider 
inkluderet, hvis rejsen er med charterfly, men 
hjemmefra er der mulighed for at tilkøbe et 
større opgraderet måltid. Er rejsen med rutefly, 
er et måltid inkluderet på flyvningen.

Dansk jord under fødderne

Vi lander igen i Danmark i enten Billund eller 
København.

En uforglemmelig rejse er forbi, men tankerne, 
kufferten og kameraet er forhåbentligt fyldt 
med gode minder.

Dag 
9-14

Dag 
15

Dag 
16

Dag 
8
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Vi er med jer hele vejen
Hos Bravo Safari lover vi, at vi er med dig hele vejen.
Du skal bare koncentrere dig om at skabe minder for livet. 

Vi er der med rådgivning, så du får valgt eller sammensat  
den helt rigtige safari for dig. Vi er der på rejsemålet, hvor du 
møder vores dygtige, dansktalende team af safarieksperter,  
som bor og lever i området. Vi er der til at tage imod din  
feedback, når du har fået dansk jord under safaristøvlerne  
og kufferten fuld af oplevelser. 

Bravo Safari tilbyder altså den fulde tryghedspakke til  
den vildeste rejseform med respekt for naturen, dyrene,  
kulturen og lokalbefolkningen.

Velkommen på savannen med Bravo Safari 


