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Glæd dig til den fantastiske safarioplevelse blandt de helt store rovdyr, når Afrika  
Rejser byder velkommen til denne vidunderlige safari i Kenya. 

Safarien har specielt fokus på løver, geparder og leoparder, men derudover kommer 
vi også til at hilse på alt fra elefanter og giraffer til bøfler blandt meget andet under-
vejs. Store oplevelser venter os i Samburu, Masai Mara, Aberdares og på turen ned 
gennem Great Rift Valley. 

Opskriften på en fantastisk safari er simpel. Man tager et af verdens bedste safarilan-
de, et højt niveau af indkvartering, hvor der er taget højde for god placering med dyre-
ne som nærmeste naboer og sætter en kompetent og vellidt dansktalende rejseleder 
i spidsen for det hele. 



• 100% garanti for afrejse
• 100% garanti for dansktalende safariekspert som rejseleder
• Indkvartering midt på savannen blandt dyrene
• Safari og oplevelser ved søområder, savannen, semiørkenområder Sejltur   
 blandt flodheste på Lake Naivasha samt vandretur 
• Mulighed for at besøge masaierne og flyve i luftballon
• Max. 18 deltagere fordelt i tre safari safaribiler med vinduesplads til alle

Læs det fulde program og info på afrikarejser.dk
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Tag med på dette unikke afrikanske eventyr, og få muligheden for at opleve et af 
Kenyas bedste naturområder i Masai Maras Øko-system. 

Rejsen er en fotosafari og vi bruger mest mulig tid i naturen, så vi kommer helt tæt 
på vildtet. Samtidigt bruger vi tiden til at blive endnu bedre fotografer og undervejs 
på turen afholder vi foto workshops. 

Er du fotointeresseret er dette turen for dig! Og du behøver bestemt ikke være foto-
graf for at deltage, for der er masser af store oplevelser at glæde sig til blandt dyrene 
og i naturen i Masai Mara. 



•	 100% garanti for afrejse
•	 Uri Golman og Helle Olsen som rejseledere og naturfotografer
•	 Fotokursus - dagligt - med Uri og Helle på Karen Blixen Camp
•	 Indkvartering i luksustelte på Masai Maras fantastiske savanne 
•	 Alle	måltider	på	Karen	Blixen	Camp	samt	kaffe,	te,	mineralvand,	øl	 
 og sodavand samt husets vine
•	 Morgen-	og	eftermiddagssafari	i	åbne	firehjulstrækkere
•	 Mulighed for at besøge masaierne   

Læs det fulde program og info på afrikarejser.dk

FOTOSAFARI I NATUREN

9 DAGE
fra 21.950 kr.

Kenya
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Velkommen til denne fantastiske rejse med dansktalende rejseleder fra Victoria Falls 
til Cape Town. Undervejs besøges mange af de bedste steder i det sydlige Afrika. I 
begiver jer ud på en spændende rejse, hvor I kommer igennem lande som Namiwbia 
og Botswana. Undervejs vil I opleve forskellige befolkninger og kulturer, og selvføl-
gelig en helt fantastisk natur.

I skal på fuld serviceret campingsafari, hvilket betyder, at I ikke selv skal deltage i 
opsætning af teltene, samt at madlavningen og opvasken klares af det dygtige per-
sonale. Sovepose, pude og en feltseng er også inkluderet på rejsen.  



•	 Grupperejse med hyggeligt fællesskab
•	 Max 16 deltagere
•	 Med dansktalende ekspertrejseleder
•	 Fuldt serviceret campingsafari
•	 Safarioplevelser	ved	Chobefloden,	Etosha	Nationbal	Park,	
•	 Okavango-deltaet og Kalahari
•	 Natur- og kulturoplevelser i Sydafrika, Namibia og Botswana
•	 Cape Town og Victoria Falls  

Læs det fulde program og info på afrikarejser.dk

NATURSAFARI I SYDAFRIKA

Sydafrika

12 DAGE
fra 19.400 kr.
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