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Kenya Special 

13 dagen privé safari 
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Gedetailleerd reis programma 

 

Dag 1: NAIROBI    

Bij aankomst op Jomo Kenyatta International Airport en na het ophalen van de bagage en de reisformaliteiten worden 
jullie opgewacht en verwelkomd door Woni Safaris. Jullie worden gebracht naar het gekozen hotel voor overnachting. 
 

  Deluxe : Eka Hotel  /  Standaard : 67 Airport Hotel 
 

Dag 2 & 3: Amboseli National Park        Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt rijden jullie naar het gebied rond de Kilimanjaro berg ( Afrika’s hoogste berg). Jullie komen op tijd aan 
voor de lunch en een verblijf van twee nachten. Op het programma staat een late namiddag safaritocht. Op dag 3 
staan er 2 gamedrives op het programma en een bezoek aan een lokaal dorp van Masaai waar Woni Safaris een 
schooltje heeft gebouwd. Maaltijden en overnachtingen in de accommodatie. 
 

  Deluxe : Amboseli Serena Safari Lodge  /  Standaard : Sentrim Amboseli Tented Camp 
 

   
 

Dag 4: Mount Kenya National Park        Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt check out. De tocht gaat verder in Noordelijke richting. Jullie rijden doorheen het rijke 
landbouwgebied van centraal Kenia en komen op tijd voor de lunch. Vanop het balkon van de lodge kunt u wilde 
dieren spotten. Het diner en overnachting in de accommodatie.  
 

  Deluxe : Serena Mountain Lodge  /  Standaard : The Ark Lodge 
 
   

Dag 5 & 6: Samburu National Park        Ontbijt-Lunch-Diner  

Na het ontbijt rijden jullie langs de evenaar. Op een heldere dag kunnen jullie de besneeuwde toppen van de 
Keniaberg zien, met zijn 5 199 meter boven de zeespiegel de tweede hoogste berg van Afrika. Jullie komen op tijd 
aan voor de lunch in de accommodatie. Gamedrives ( dag 3: 1 safaririt , dag 4: 2 safariritten) waarop jullie op zoek 
gaan naar de Big 5.  
 

  Deluxe : Samburu Simba Lodge  /  Standaard : Samburu Sopa Lodge 
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Dag 7: Sweetwaters Game Sanctuary        Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt rijden jullie naar het evenaarsdorpje Nanyuki waar jullie op tijd voor de lunch aankomen in de 
accommodatie. In de late namiddag staat er een safaritocht op het programma. Diner en overnachting in de 
accommodatie.  
 

  Deluxe : Sweetwaters Tented Camp  /  Standaard : Rhino Watch Lodge 
 
 

Dag 8: Lake Nakuru National Park         Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt gaan jullie naar de Grote Riftvallei waarin jullie afdalen en op tijd aankomen in de accommodatie voor 
de lunch. In de late namiddag staat er een gamedrive gepland. Nakuru staat gekend voor zijn neushoorns en 
luipaarden. Diner en overnachting in de accommodatie. 
 

  Deluxe : Lake Nakuru Sopa Lodge  /  standaard : Lake Nakuru Lodge 
  

Dag 9: Maasai Mara National Park        Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt neemt Woni Safaris jullie mee naar het wereldberoemde nationaal reservaat Maasai Mara waar jullie 
stoppen voor de lunch in de vorm van een picknick. Onderweg kunnen jullie verschillende wilde dieren spotten. In de 
late namiddag komen jullie aan de accommodatie. Diner en overnachting in de accommodatie. Jullie verblijven hier 
drie nachten.  
 

  Deluxe : Mara Serena Safari Lodge  /  Standaard : Ilkeliani Tented Camp 
 

   
 

Dag 10 & 11 : Maasai Mara National Reserve       Ontbijt-Lunch-Diner 

Een vroege start. Thee en/of koffie met een koekje worden voorzien. Daarna gaan jullie bij het aanbreken van de dag 
wilde dieren zoeken die net ontwaken of een slaapplaats zoeken. Waarna u naar de accommodatie terugkeert voor 
een uitgebreid ontbijt. De rest van de voormiddag staat er niets op het programma. U kunt zelf kiezen hoe u deze 
vrije uren invult. In de late namiddag vertrekken jullie voor een safaritocht. Diner en overnachting in de 
accommodatie  
 

  Deluxe : Mara Serena Safari Lodge  /  Standaard : Ilkeliani Tented Camp 
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Dag 12 : The Great Rift Valley         Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt rijden jullie naar Lake Naivasha, hier vind je veel bloemenkwekerijen. Woni Safaris zorgt ervoor dat u 
op tijd voor de lunch aankomt bij de accommodatie. In de namiddag staat er een  boottocht op het programma. 
Diner en overnachting in de accommodatie.  
 

  Deluxe : Lake Naivasha Simba Lodge  /  Standaard : Lake Naivasha Sopa Lodge 
 
 

Dag 13: Nairobi / Vertrek         Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt brengt Woni Safaris jullie opnieuw naar Nairobi. Wanneer jullie aankomen is er een lunch gepland in 
Karen Blixen Coffee Garden. Hierna volgt een “Out of Africa” tour met bezoeken aan het Karen Blixen Museum en 
het Giraffe Center. Vervolgens worden jullie naar het hotel gebracht waar jullie zich kunnen opfrissen. Diner is  
voorzien vandaag in het wereldberoemde Carnivore Restaurant. Jullie worden op tijd naar de luchthaven gebracht 
voor jullie terug vlucht ( +/- 3 uur voor vertrek).  
 

 

  Einde van deze mooie safari doorheen Kenia   

 

 

 
 

Inbegrepen: 
- Accommodaties en maaltijden zoals vermeld 
- Activiteiten vermeld in het programma 
- Professionele gids 
- Vervoer in volledig uitgeruste safari voertuigen 
 
 

Niet inbegrepen: 
- Internationale vluchten 
- niet vermelde en optionele activiteiten 
- Maaltijden die niet vermeld zijn 
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven 
- Verzekeringen en visums 
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