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Kombiner strand og med safari i Kenyas største nationalpark Tsavo
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Safari med dansk rejseleder



Velkommen til 
Tsavos røde elefanter 

Med denne kombination af strand og safari får du et indblik i, hvad safari 
er, når vi besøger Kenyas største nationalpark Tsavo, som er kendt for 

sine store flokke af elefanter. Perfekt til både ”nybegyndere” og safari-
gengangere, der gerne vil opleve den magiske safaristemning. 

Indkvartering
I 2021 er safarien er inklusive ophold på Indian Ocean Beach Resort , kat. 4, med morgenmad.

I 2022 har du mulighed for at vælge indkvatering på Indian Ocean Beach Resort, Leopard Beach 
Resort, Voyager Beach Resort og Swahili Beach Resort. 

Program kan variere og safaristart kan ændres

Mombasa · Tsavo Øst · Det Indiske Ocean

16 dage inklusive 2 dages safari
med dansktalende rejseleder



Etiopien

Somalia

Tanzania

Congo

Uganda

Kenya

Rwanda

Burundi

Mombasa
Tsavo Øst

+  Dansktalende rejseleder på både safari og ved 
kysten

+  Safari i Kenyas største Nationalpark

+  Vinduesplads til alle i safaribilen

+  Safari er med helpension – du vælger selv din 
pension på dit strandhotel

+  Vælg selv dit strandhotel blandt nogle af kystens 
bedste

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

Mombasa · Tsavo Øst · Det Indiske Ocean

Rejsens højdepunkter

Værd at vide om din safari

Vi kører i Landcruiser
Safarikategori 4

Indkvartering i lodge/camp

Valgte strandhotel | 15 nætter
Ashnil Aruba Lodge | 1 nat

Dagsprogram

Dag 1  Fly fra Danmark

Dag 2 Det Indiske Ocean

Dag 3 Startskud til spændende  
 safarioplevelser i Tsavo Øst

Dag 4 Røde elefanter

Dag 5-14 Det Indiske Ocean

Dag 15-16 Hjemrejse og ankomst



DAGSPROGRAM

1. 
dag

  Fly fra Danmark
Vi flyver fra henholdsvis Billund eller København 
til Mombasa med flyskifte undervejs. Vi ankom-

mer om aftenen og kører til det valgte strandhotel.

2. 
dag

  Det Indiske Ocean
Vi har hele dagen til at slappe af eller bade i Det 
indiske Ocean eller i hotellets pool.

3. 
dag

   Startskud til spændende  
safarioplevelser i Tsavo Øst
I dag tager vi afsted mod Kenyas største national-

park, Tsavo Øst. Den er kendt for sin røde jord, der giver 
de vilde dyr farve, især de ca. 15.000 elefanter. Ud over 
det rige dyreliv er stedet kendt fra John Henry Pattersons 
berømte bog ”Man-Eaters of Tsavo” med to menneske-
ædende løver fra sidst i 1800-tallet samt byen Voi, hvorfra 
Karen Blixens elskede Dennis Finch Hatton fløj sin sidste 
tur. Vi sover på savannen, hvor selv natten hører under 
kategorien store oplevelser. At gå til ro, mens man kun 

kan høre dyrenes lyde er en fantastisk følelse af at være i 
ét med naturen. Vi overnatter på den dejlige lodge Ashnil 
Aruba, hvor dyrene kommer helt tæt på.

4. 
dag

  Røde elefanter
Vi står tidligt op og spiser morgenmad, for nu 
gælder det om at komme ud på savannen. Mens 

solen står op, ser vi nogle dyr vågne på tætteste hold, 
mens andre dyr går til ro. Vi møder mange dyr på vejen, 
mens vi kører tilbage til udkanten af Tsavo Øst, hvorfra vi 
sætter kursen tilbage mod kysten. Vi ankommer til hotel-
let med fantastiske dyreoplevelser i bagagen. Vi har nydt 
to dage på savannen og en enkelt nat, og vi er helt sikkert 
blevet forelsket i Kenyas savanne.

Leoparden betragtes af mange som det 
smukkeste dyr på savannen. Den er et 
de stolte af medlemmer i The Big Five.



5.-14. 
dag

  Det Indiske Ocean
Kenya har en 536 kilometer lange kystlinje, her 
er fremragende muligheder for at slappe af og 

deltage i spændende aktiviteter. De fantastiske strande 
kombineret med vidunderlige hoteller er det ideelle sted 
til en ferieoplevelse efter en indholdsrig safari. Man kan 
også få et spændende indblik i en kultur, der har rødder 
i godt 2.000 års handel og bosættelser af til tider brutale 
herskere med især arabisk og europæisk baggrund.

Uanset hvilket hotel du har valgt, er der garanti for god 
beliggenhed, god service og dejlige omgivelser. Vores 
rejseledere på Kenya-kysten tilbyder flere forskellige ud-
flugtsmuligheder både til lands og til vands.

15-16. 
dag

  Hjemrejse og ankomst til Danmark
Vi forlader hotellet tidlig morgen og kører til luft-
havnen for hjemrejsen til Danmark. Vi ved, du 

har fået en oplevelse for livet, og vi siger med sikkerhed 
på gensyn i Kenya igen.

Tsavo Øst

Naturen i østdelen af Tsavo er meget flad og 
har store åbne, ørkenlignende savennesletter. 
Her findes der også små sumpe, vandhuller, det 
berømte vandfald, Lugard's Fall og Galanafloden. 





Alt dette får du med i prisen:
+ Fly fra København eller Billund til Mombasa (ét 

flyskifte undervejs på både ud- og hjemrejsen) 
+ Alle kendte skatter og afgifter
+ Dansktalende rejselederservice
+ Garanti for vinduesplads i safaribilen
+ Ophold på valgt hotel på Kenya Kysten inkl. valgte 

pension for 15 overnatninger
+ 2 dage på safari inkl. helpension
+ Al safarikørsel med dansktalende rejseleder og 

lokal chauffør
+ Alle entreer til safariparker og reservater

Ikke inkluderet i rejsen:
+ Visum til Kenya USD 50
+ Drikkepenge ca. kr. 50 pr. safaridag
+ Eventuelle vaccinationer
+ Udflugter i Mombasa
+ Alle transfer mellem lufthavne og hoteller  

ca. kr. 200 pr. person

Ashnil Aruba Lodge

Det indiske Ocean er i gennemsnit
28 grader varmt året rundt, og ud
for kysten kan du udforske verdens
næstlængste koralrev.



Hvorfor vælge os?
Vi tilbyder safari i alle prisklasser

Vi tilbyder grupperejser, individuelle rejser og kombinationer

Vi lover autentisk indkvartering af høj kvalitet

Vi garanterer oplevelser, du aldrig glemmer

Vi  garanterer vinduesplads i safaribilerne

Vi tilpasser os dyrene og naturen

Vi respekterer kulturen og befolkningen

Vi glæder os til at vise dig Afrika, som kun vi kender det 


