KENIA
Savannes & stranden
7-daagse privécombinatie
Big five safari & exotisch strandverblijf
TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE
27/10/2018 – 04/11/2018

Vanaf € 1.999*
*Incl. internationale
vluchten

Boekingen via uw reisagent
Meer info: www.africa-by-excellence.be

Dag 1
Nairobi – Amboseli (LA)
Bij aankomst verwelkoming door uw Africa by Excellence vertegenwoordiger.
Na de lunch in het gekende restaurant Carnivore vertrekt u per minibus naar het Amboseli National Park.
Een mooie tocht door afwisselende Keniaanse landschappen.
Bij aankomst check-in in Sentrim Amboseli Lodge***/*.
Met wat geluk is de Kilimanjaro wolkenvrij en krijgt u misschien de kans om de besneeuwde bergtop van de Kilimanjaroberg te
bewonderen. Avondmaal en overnachting in Sentrim Amboseli Lodge***/*
Dag 2
Amboseli (OLA)
Na het ontbijt safari in het Amboseli Reservaat. Het park, met zijn vele fata morgana’s, is uniek voor zijn landschap vol heuvels en
ontwortelde bomen. Bij zonsondergang kunt u hier tussen de impala’s en wilde dieren genieten van een schitterend
kleurenspektakel. Lunch in de lodge.
Een namiddagsafari per minibus doorheen het prachtig wildpark. Avondmaal en overnachting in Sentrim Amboseli Lodge***/*
Dag 3
Amboseli –Tsavo East (OLA)
Na het ontbijt vertrekt u richting Tsavo East. Onderweg kunt u genieten van een picknicklunch.
Na de middag boeiende safari in het wildreservaat. Tsavo East kenmerkt zich door een droog en ruig landschap maar het biedt
dan ook meer mogelijkheden om wild te zien. In Tsavo East is de aarde zeer rood en groeien er hier en daar oeroude
baobabbomen. Het park is gekend om zijn zogenaamde ‘rode’ olifanten; Met hun slurf blazen ze het rode stof over zich heen
waardoor ze een mooie rode gloed krijgen. Naast de zeer grote olifantenkuddes zijn hier ook bavianen, buffels, cheeta’s, giraffen,
impala’s, krokodil, leeuw, luipaard, neushoorn, nijlpaard en zebra. Avondmaal en overnachting in Sentrim Tsavo East ***/*
Dag 4
Tsavo Oost – Diani Beach (OLA)
Na een stevig ontbijt in het kamp vertrekt u opnieuw op safari en ontdekt u de fauna en flora van het park.
Na de lunch in de lodge vertrekt u richting de Zuidkust van Kenia (Diani Beach).
Avondmaal en overnachting in het hotel Amani Tiwi Beach Resort****, Diani Beach
Dag 5 & 6
Amani Tiwi Beach Resort****, Diani Beach (OLA of AI)
Verblijf van 2 nachten in het hotel op basis van half pension of all Inclusive (mits supplement), standaard kamer.
Dag 7
Diani Beach – Addis Abeba - Brussel (OL-)
Ontbijt en lunch in het hotel Amani Tiwi Beach Resort.
Transfer naar de luchthaven van Mombasa voor uw terugvlucht naar Brussel
MEER INFO : zie www.africa-by-excellence.be
Inbegrepen
• Internationale vluchten (prijzen berekend obv de vluchtklasses U & L van Ethiopian Airlines, finale prijs afhankelijk van de
beschikbare vluchtklasse op het ogenblik van reservatie)
• Maaltijden en accommodaties zoals vermeld in het programma
• Excursies en bezoeken zoals vermeld in het programma
• Transport en transfers zoals vermeld in het programma
• Lokale gids (Engels- of Franstalig)
Niet inbegrepen
• Dranken
• Fooien voor gidsen en chauffeurs.
• Overige maaltijden.
• Optionele excursies
• Internationaal paspoort en visa
• Annulering- of reisverzekering. Raadpleeg onze voorwaarden op de website.
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Volwassenen: € 1.999
Kinderen -12j.: € 1.299
Tiener -17j.: € 1.645

