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GOLF SAFARI 

 
 Een 8 prive safari    

Tourcode: LA-wonGO 
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Gedetailleerd reisprogramma 

 

Dag 1 & 2:  NAIROBI, KENIA        Ontbijt (dag 2)-Lunch-Diner 

Bij aankomst op Jomo Kenyatta International Airport wordt u opgewacht door Woni Safaris, waarna u 
wordt overgebracht naar het beste golfhotel van Kenia voor een verblijf van 2 nachten. Alle maaltijden en 
overnachting in de voorziene accommodatie. 
 

  Windsor Golf hotel & Country Club 
 
  

Dag 3:  LAKE NAKURU NATIONAL PARK, KENIA      Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt rijdt u naar de Great Rift Valley en arriveert u op tijd voor de lunch in uw kamp. In de late 
namiddag gaat u verder met een game drive in het Lake Nakuru National Park, waar u terugkeert voor het 
diner en een overnachting in hebt in Serena Camp. 
 

  Lake Elmenteita Serena Camp  

   

 

Dag 4 & 5:  THE GREAT RIFT VALLEY, KENIA      Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt gaat u verder in de Great Rift Valley, arriveert op tijd bij uw Resort voor de lunch en voor 2 
overnachtingen, golft en alle maaltijden en overnacht u in een heus golf resort. 
 

  Great Rift Valley Lodge & Golf Resort 
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Dag 6: NAIROBI, KENIA         Ontbijt-Lunch-Diner  

Na het ontbijt rijdt u terug naar Nairobi en arriveert u op tijd voor uw lunch in uw hotel. De rest van de 
middag zal besteed worden aan vrije tijd. Diner en overnachting in het hotel. 
 

  Sankara Hotel 
                 

 Dag 7:  NAIROBI, KENIA        Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt rijdt u naar het olifantenweeshuis Daphne Sheldrick, u luncht in Karen Blixen Coffee Garden 
en daarna een Out of Africa Tour die u naar het Karen Blixen Museum en het Giraffe Centre brengt. 
Terugkomst voor het avondeten en overnachting in hetzelfde hotel als vorige nacht voorzien. 
  

  Sankara Hotel 

 

Dag 8:  NAIROBI, KENIA        Ontbijt-Lunch 

Na het ontbijt, is er een stadstoer voorzien waarbij het Museum en Snake Park op het programma staan. De 
laatste activiteit van de Kenyaanse Safari is een afscheidslunch in het wereldbefaamde Carnivore Restaurant. 
Later op de dag zal u met een transfer naar het de luchthaven gebracht worden voor uw terug vlucht. 
 

  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 
- Green fees 
 
Niet inbegrepen: 
- Internationale vluchten 
- Niet vermelde en optionele activiteiten 
- Niet vermelde maaltijden 
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven 
- Verzekering en Visa  
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