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SAROVA  
SPECIAL 

Een 9 daagse privé safari 
 

Tour Code: LA-wonSASP 
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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 Wonisafaris. U wordt naar het gekozen hotel gebracht voor overnachting. 
 

  The Sarova Stanley 
 

Dag 2: LAKE NAKURU NATIONAL PARK        Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt rijden jullie naar de Grote Riftvallei. Daar zullen jullie op tijd aankomen voor de lunch in Sarova Lionhill 
Game Lodge. In de late namiddag staat er een gamedrive op het programma. 
 

  Sarova Lion Hill Game Lodge 
 

   
 

Dag 3: MAASAI MARA NATIONAL PARK       Ontbijt-Lunch-Diner 

Na het ontbijt vertrekken jullie naar het wereldberoemde nationaal reservaat Maasai Mara. Onderweg kunnen jullie 
reeds verschillende wilde dieren spotten. Na een heerlijke lunch is er een eerste safari rit voorzien. Diner en 
overnachting in Sarova Mara Game Lodge. Jullie verblijven hier 2 nachten. 
 

  Sarova Mara Game Lodge 
   

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

Een vroege start. Thee en koffie met een koekje worden voorzien in de Lodge. Daarna vertrekken jullie bij het 
aanbreken van de dag voor een safari rit. Waarna jullie naar de lodge terugkeren 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 2de gamedrive. 
 

  Sarova Mara Game Lodge 
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Dag 5-8: KENIAANSE KUNST - MOMBASSA       Ontbijt-Diner 

Na het ontbijt check out. Jullie vliegen via de dichtstbijzijnde airstrip naar de Keniaanse Kust. Jullie worden 
meegenomen naar de Indische Oceaan, meer bepaalt de regio Mombasa, waar jullie ongeveer ‘s middags aankomen. 
De rest van de namiddag hebt u vrij en kunt u genieten van het strand, de Indische Oceaan en andere 
hotelactiviteiten. Jullie verblijven 4 nachten in half pension.  
 

  Sarova White Sands 
 

   
 

Dag 9: TERUGREIS          Ontbijt 

Na het ontbijt check out voor 12.00uur. Jullie worden terug gebracht naar Moi International Airport voor jullie vlucht 
terug. Ongeveer drie uur voor afreis.  
 
 
 
 

  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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