SERENA
SPECIAL
Een 9 daagse PRIV2 SAFARI
Tourcode: LA-wonSES
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Gedetailleerd reisprogramma
Dag 1: NAIROBI

Diner

Wanneer u aankomt op luchthaven JKI in Nairobi, wordt u opgewacht en verwelkomd door Woni Safaris.
Wij brengen u naar uw hotel Nairobi Serena waar u kan overnachten.
Nairobi Serena
Dag 2 & 3: AMBOSELI NATIONAL PARK

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt rijden jullie naar het gebied rond de Kilimanjaro( hoogste berg van Afrika). Jullie komen op
tijd aan lodge voor de lunch. Op het programma staat een late namiddag safaritocht). Jullie verblijven 2
nachten in het mooie Serena Amboseli in vol pension.
Dag 3 : Een vroege start. Thee en koffie worden voorzien in de lodge. Daarna maakt u een gamedrive bij
het aanbreken van de dag, waarna u naar de lodge terugkeert voor een uitgebreid ontbijt. De rest van de
voormiddag staat er niets op het programma. U kan zelf kiezen hoe u deze vrije uren invult. Lunch heeft u
in de lodge. In de namiddag wordt de gamedrive gecombineerd meer een cultureel bezoek aan de
plaatselijke Masaibevolking. Woni Safaris steunt deze bevolking met verschillende ontwikkelingsprojecten.
Amboseli Serena Sarfari Lodge

Dag 4: TSAVO WEST NATIONAL PARK

Ontbijt-Lunch-Diner

Na het ontbijt rijdt u doorheen Shetani Lava naar Het Nationaal Park Tsavo. Dit nationaal park is het
grootste park van Kenia en werd opgericht op 1 april 1948. Waar u op tijd in uw verblijfplaats aankomt
voor de lunch. In de namiddag staat een safaririt op het programma in Tsavo. Voor het diner en
overnachting keert u terug naar u accommodatie waar u 2 nachten verblijft.
Kilaguni Seena Safri Lodge
Dag 5: TSAVO WEST NATIONAL PARK

Ontbijt-Lunch-Diner

Een vroege start. Thee en koffie worden voorzien in de accommodatie. Daarna kan u voor het aanbreken
van de dag wilde dieren gaan bewonderen, waarna u naar de lodge terugkeert voor een uitgebreid ontbijt.
De rest van de voormiddag staat er niets op het programma. U kan zelf kiezen hoe u deze vrije uren invult.
In de late namiddag vertrekken we voor een late namiddag gamedrive..
Kilaguni Seena Safri Lodge
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Dag 6: KENIAANSE KUST - MOMBASA

Ontbijt-Diner

Vandaag is het de laatste dag van deze prachtige Kennismaking met de Keniaanse natuur. Maar het is de
eerste dag van uw strandvakantie. Na het ontbijt wordt u naar de kust gebracht meer bepaald de Mombasa
regio waar u 3 nachten zal verblijven
Serena Beach Hotel & Spa

Dag 7 & 8: KENIAANSE KUST - MOMBASA

Ontbijt-Diner

Geniet in half pension van de Keniaanse kust en de faciliteiten van het hotel.
Serena Beach Hotel & Spa
Dag 9: VERTREK

Ontbijt

Check out voor 12 uur. 3 uur voor vertrek van u vlucht wordt de transfer naar de Luchthaven voorzien.

 Einde van deze mooie Safari 

Inclusief:
- Accommodaties en maaltijden zoals beschreven
- Activiteiten vermeld in het programma
- Professionele lokale gids
- Transport in volledig uitgeruste safari voertuigen
Niet inbegrepen:
- Internationale vluchten
- Niet vermelde en optionele activiteiten
- Niet vermelde maaltijden
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven
- Verzekering en Visa
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