
 Kenia
Individuele reis met Frans- of Engelstalige begeleiding 

Kenia4kids comfort
(uitgebreide safari)

 
Nairobi – Amboseli –Tsavo East – Mombasa Côte Sud

• Safari in het Nationaal Park Amboseli, 
   uniek door haar landschap met 
   ontwortelde bomen, de heuvels en het 
   spiegelend meer.
• Safari in het onvergetelijke Tsavo East 
   National Park. 
• Op ontdekking naar de jagende 
   roofdieren
• Ervaar de fauna en flora van de 
   Nationale Parken in al zijn facetten
• Geniet van exotische rust aan de kust 
   van Mombasa.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 dagen/7 nachten
 
INDIVIDUELE REIS MET FRANS- OF 
ENGELSTALIGE GIDS DOOR KENIA. Safari 
met een minibus met pop-up dak, Frans- of 
Engelstalige gids/chauffeur en exotisch verblijf 
aan de stranden van Mombasa
 
Vrije vertrekdata
 



Dag 1: Brussel - Nairobi
Vlucht Brussel-Nairobi.
 
Dag 2: Nairobi -  Amboseli National Park (OA)
Aankomst op de luchthaven van Nairobi. Onthaal door de lokale vertegenwoordiger en 
transfer naar het restaurant Carnivore voor de lunch.
Daarna rit naar Amboseli en installatie in Sentrim Amboseli. Met wat geluk hangen er 
geen wolken rond de Kilimanjaro, want vanuit het park heeft u een prachtig uitzicht 
over de hoogste top in Afrika. 
Diner en overnachting in Sentrim Amboseli***/*, luxetent.

 

Dag 3: Amboseli National Park (OLA)
Ontbijt en daarna ontdekking van het Nationaal Park Amboseli. Op ongeveer 250 km 
van Nairobi en aan de Tanzaniaanse grens, is het park een unieke habitat met een rijke 
fauna en flora dat in stand wordt gehouden door het smeltwater van de Kilimanjaro.
Middagmaal in Sentrim Amboseli.
In de namiddag verdere ontdekking van het Nationaal Park Amboseli.
Diner en overnachting in Sentrim Amboseli***/*, luxetent.
 
Dag 4: Amboseli - Tsavo East (OLA)
In de ochtend, rit naar Tsavo East. Onderweg picknick lunch.
Bij aankomst in Tsavo East, het grootste park van Kenia, safari in het natuurgebied. De 
unieke landschappen zoals het plateau van Yatta zijn vrij typisch voor het park. Dankzij 
zijn ligging en bevoorrading door de rivier Tsavo kent het gebied een rijke fauna en 
flora. Gazellen, zebra’s, impala’s, giraffen en eventueel ook leeuwen kunnen hier gespot 
worden. Buffels en olifanten in kuddes zijn dan weer makkelijker observeerbaar.
Avondmaal en overnachting in Sentrim Tsavo East***/*  luxetent.
 
Dag 5: Tsavo East - Mombasa Zuidkust (OLA)
Ontbijt en daarna ochtendsafari per minibus. Tijdens het ochtendgloren vallen de dieren 
makkelijker te spotten dan bv. overdag.
Middagmaal in Sentrim Tsavo East.
Nadien rit naar de zuidkust van Kenia (Mombasa). Bij aankomst, installatie in het 



Amani Tiwi Beach Resort****. Verblijf van 4 nachten (standard kamer).
 
Dag 6-8: Mombasa Zuidkust (OA)
Verblijf in het Amani Tiwi Beach Resort**** in een standard kamer.
 
Dag 9: Mombasa Zuidkust - Mombasa luchthaven (O)
Ontbijt in Amani Tiwi Beach Resort.
Transfer van de kust van Mombasa naar de luchthaven van Mombasa.

 

Dag 10: Mombasa - Brussel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijzen in EUR
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbegrepen                                 
 
• Maaltijden en accommodatie zoals vermeld in het programma
• Excursies en bezoeken zoals vermeld in het programma
• Transport en transfers zoals vermeld in het programma
• Lokale gids (Frans- of Engelstalig)
 
Niet inbegrepen
• Internationale vluchten
• Dranken
• Fooien voor gidsen en chauffeurs.
• Overige maaltijden.
• Optionele excursies
• Internationaal paspoort en visa
• Annulering- of reisverzekering. Raadpleeg onze voorwaarden op de website.
 
Goed om weten
O=ontbijt / L=lunch / A=avondmaal
 


