Dag 1 Vertrek ‘s avonds vanaf Amsterdam of vliegveld van je keus.
Dag 2 Aankomst Nairobi in de ochtend en transfer naar Lake Naivasha.
120 km. met de auto
Een prachtige weg door de buitenwijken van Nairobi en later de afdaling in de Rift Valley.
Aankomst en Lunch in de accommodatie in Naivasha. ‘s Middags is er gelegenheid voor
een boottocht en foto’s op het vogelrijke meer. ‘s Avonds briefing en diner.
Dag 3 Lake Naivasha- Maasai Mara
200 km.
We vertrekken naar de Maasai Mara. Verder door de Rift Valley. Keniaanse lunch in
Narok. Hoe dichter we bij de Maasai Mara komen hoe groter de kans op wild langs de weg.
Zebra’s, antilopen en giraffen zie je regelmatig langs de weg. Verblijf in safari-tenten met
prachtig uitzicht vanuit het restaurant.
Dag 4 Maasai Mara wild-foto-safari
ca 80 km. met de safari auto
Het landschap in de Maasai Mara is al prachtig. Ook zie je er grote kuddes buffels, gnoes
en ook individuele katachtigen. daarom vroeg opstaan voor de ochtend safari. Lunch
onderweg en tot zonsondergang rijden we rond in dit allermooiste wildpark van Kenia.
Neem vooral genoeg stroom en geheugenkaartjes mee voor je camera want het is echt
prachtig.
Dag 5 Maasai Mara-Kisii
100 km.
Vandaag naar Kisii We vertrekken weer op tijd voor een mooie rit. Eerst door de bush
maar al gauw beginnen de agrarische activiteiten. Kisii is een agrarisch stadje met veel
markten en handel in groente en fruit. Stadswandeling onder begeleiding van een gids.
Dag 6 Kisii-Eldoret
200 km.
We vertrekken vroeg voor een korte rit naar Kakamega Forest. Eerst nog door de prachtige
theeplantages bij Kericho. We passeren de evenaar en zijn weer een paar dagen op het
noordelijk halfrond. Het tropisch regenwoud bij Kakamega is klein en precies zoals we ons
een tropisch regenwoud voorstellen. Prachtige vegetatie, enorme bomen met varens enz.
We overnachten in Eldoret en eten Indiaas in een lokaal restaurant.
Dag 7 Eldoret-Lake Baringo
150 km.
We vertrekken voor een rit door heuvels, bossen en boerderijen. Mooie rit met veel natuur.
Is dit ook Afrika? Vraag je jezelf af. Maar dit zijn de vruchtbare Highlands met voldoende
regenval. Uiteindelijk bereiken we Lake Baringo. Een prachtig meer aan de rand van de
woestijn.. Nijlpaarden, krokodillen en flamingo’s.
Dag 8 Lake Baringo-Amboseli
500 km.
Vroeg opstaan voor een boottocht met zonsopgang . Daarna een lange rit vandaag naar het
zuiden van Kenia met de Kilimanjaro als hoogtepunt.
Dag 9 Amboseli- Tsavo
In de ochtend een wild-foto-safari in Amboseli met de Kilimanjaro op de achtergrond.
Mount Kenya is na de Kilimanjaro de hoogste berg in Afrika.

Dag 10 Tsavo-Mombasa
200 km
Alweer vroeg opstaan voor een wild-foto-safari door Tsavo.
In de namiddag rijden we door naar Mombasa voor een hotel vlakbij de oude stad.
Dag 11 Mombasa-Msambweni
In de ochtend een stadswandeling In de oude stad onder leiding van een gids. Lunch met
uitzicht op de Indische oceaan. Aan het eind van de middag wacht de verfrissende duik in
het zwembad, de kok staat klaar met een traditionele welkomstsnack en het koude bier
smaakt weer prima.
Dag 12 Msambweni Beach
Een snorkelsafari in het Nationaal onderwaterpark bij Wasini. Of een dag aan het strand
onder de palmbomen van SawaSawaBeachhouse. Dit kan allemaal op ter plaatse geregeld
worden en hoef je nog niet in Nederland te beslissen.
Dag 13 Msambweni Beach
tijd voor een workshop oid
Dag 14 Msambweni-Europa
vertrek in de middag voor een korte vlucht naar Nairobi. Nachtvlucht naar Amsterdam.
Dag 15 aankomst Amsterdam
Aankomst in de vroege uurtjes…

Wijzigingen in de route zijn voorbehouden

