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KENIAANS 

 AVONTUUR  
Een 8 daagse privé safari 

Tourcode: LA-wonKA 
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Gedetailleerd reisprogramma 

 

Dag 1:  NAIROBI       

Bij aankomst op Jomo Kenyatta International Airport worden jullie opgewacht en verwelkomd door Woni 
Safaris. Jullie worden naar de door u gekozen accommodatie gebracht voor overnachting.  
 

  Deluxe : Eka Hotel  /  Standaard : Boulevard Hotel 
 

Dag 2:  SWEETWATERS GAME RESERVE       Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt begint de safari. Jullie rijden naar het evenaarsdorpje Nanyuki waar jullie op tijd voor de 
lunch aankomen in het kamp. In de late namiddag staat er een safaritocht op het programma opzoek naar 
de Big 5.  Diner en overnachting  in de door u gekozen accommodatie. 
 

  Deluxe : Serena Sweetwaters Tented Camp  /  Standaard : Rhino Wath Lodge 

   

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

Na het ontbijt rijden jullie naar de Grote Riftvallei waar jullie op tijd aankomen voor de lunch. In de late 
namiddag maken jullie een safari rit opzoek naar de Big 5. Het diner en overnachting is in de door jullie 
gekozen accommodatie. 
 

  Deluxe : Lake Nakuru Sopa Lodge  /  Standaard : Lake Nakuru Lodge 
 

Dag 4: MAASAI MARA NATIONAL PARK       Ontbijt-Lunch-Diner  

Na het ontbijt worden jullie mee genomen naar het wereldberoemde nationaal reservaat Maasai Mara waar 
jullie stoppen voor de lunch in de vorm van een picknick. Een mooie rit doorgeen een verrassend landschap. 
In de late namiddag bereiken jullie de accommodatie. Diner en overnachting in de door jullie gekozen 
accommodatie. 
 

  Deluxe : Mara Serena Safari Lodge  /  Standaard : Ilkeliani Tented Camp 
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 Dag 5:  MAASAI MARA NATIONAL PARK       Ontbijt-Lunch-Diner 

Een vroege start. Thee en koffie worden voorzien in de lodge. Daarna maken jullie  bij het aanbreken van de 
dag een mooie safaririt , waarna jullie naar de lodge terugkeren voor een uitgebreid ontbijt. De rest van de 
voormiddag heeft u vrije tijd. In de late namiddag vertrekken jullie voor een tweede gamedrive. Diner en 
overnachting in de accommodatie. 
  

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

 

   

 

Dag 6:  GROTE RIFTVALLEI         Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt rijden jullie naar de Grote Riftvallei. Jullie komen op tijd aan voor de lunch in de  
accommodatie. Vrije namiddag waar jullie optioneel een mooie boottocht maken op het meer. Diner en 
overnachting in de door jullie gekozen accommodatie. 
 

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

Dag 7:  NAIROBI          Ontbijt-Lunch-Diner 

Na een ontspannen ontbijt, terug naar Nairobi voor een lunch in Karen Blixen Coffee Garden. Hierna volgt 
een “Out of Africa” tour met een bezoek aan het Karen Blixen Museum & Giraffe Center. Vervolgens wordt 
u terug gebracht naar het hotel waar u zich kan opfrissen voor het afscheidsdiner in het wereldberoemde 
Carnivore Restaurant. Overnachting in de accommodatie van jullie keuze. 
 

  Deluxe : Lazizi Premier  /  Standaard : Boulevard Hotel 
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Dag 8: TERUGREIS         Ontbijt 

Check out is voor 12u.  
De transfer is voorzien drie uur voor uw retour vlucht. Uiteraard kan u deze mooie reis ook afsluiten met 
een verlenging aan de Indische Oceaan (Op voorhand aan te vragen bij uw reisorganisator.) 
   

 
  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 
- Duitse of Franse gids 55pp 
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