
 

 
 

Safari i Kenya - februar 2022 

 
med FOF Sydøstjylland, FOF Sydjylland og FOF Vest 



 

 
 

 

Rejse til Kenya med FOF 
En uforglemmelig rejse venter forude, når vi sammen med vores danske rejseleder og Karen Blixen 
ekspert John Christensen skal på en fantastisk safarirejse i smukke og dyrerige Kenya. 
 
Rejsen indeholder alt, der skal til for uforglemmelige minder: Safari, bjergtagende solnedgange og 
Kenyas ubeskriveligt smukke natur. Rejsen indledes med en række spændende udflugter i og omkring 
Nairobi, hvor vi både kommer til at mærke den moderne, kenyanske kultur og også dele af Kenyas historie. 
Bl.a. skal vi besøge Karen Blixens Museum, Denys Finch Hattons grav og på rundtur på en af Kenyas ældste 
tefarme.  
 
Kenya er af mange beskrevet som verdens bedste safariland. Og med god grund. Såvel koncentrationen 
som variationen af vilde dyr er enorm. De store kattedyr som løver og geparder (og med held leoparderne). 
Elefanterne, bøflerne, giraerne, zebraerne, antiloperne.. Listen er lang og tælles arterne i det overdådige 
fugleliv med, er listen nærmest uendelig.  
 
Under safaridelen skal vi blandt andet bo på Karen Blixen Camp, en mindre øko- og luksuscamp beliggende 
direkte til den berømte og livgivende Mara-flod. Fra såvel telte som restaurant- og fællesområde er der en 
smuk udsigt til Marafloden, hvor der på modsatte side af campen permanent ses flokke af flodheste samt 
diverse dyrearter der søger til floden for at drikke. Med campens unikke placering til floden, og den deraf 
tilhørende udsigt af dyr, er et ophold på campen fantastisk i sig selv, der dog naturligt overskygges af de 
mange safarikørsler i firhjulstrukne safaribiler, der er inkluderet i rejsen. 
 
Karibu Sana – Velkommen til Kenya. 

 

 

 



 

 
 

 

Dag 1 - søndag 06. februar: På vej til Kenya 
Vi flyver fra Billund til Kenya tidligt om morgenen via flyskifte i Europa. Flyrejsen er med KLM eller et andet 
internationalt selskab. Mad og drikke er inkluderet på flyvningen fra Europa til Kenya. Ombord på 
flyvningen er der også gratis underholdningssystem, der tilbyder biograffilm, musik og anden 
underholdning. Ankomst til Nairobi samme aften, hvor vores danske rejseleder, John Christensen byder os 
velkommen og vi kører sammen til Tamarind Tree Hotel, der ligger ca. 15 minutters kørsel fra lufthavnen. 
Her skal vi overnatte de første to nætter. Opholdet er inklusive morgenmad. 
 
Dag 2 - mandag 07. februar: Udflugtsdag i Kenyas hovedstad; Nairobi (M, F) 
Efter morgenmad på hotellet og briefing om de kommende dages eventyr, skal vi besøge Karen Blixens 
Museum/Farm. Og besøget er særligt. Mange af værelserne på farmen står stadig, som dengang Karen 
Blixen levede på stedet, og rundt omkring i huset ses giner med noget af den beklædning, som Robert 
Redford og Meryl Streep havde på i storfilmen og klassikeren ”Out Of Africa”. Undervejs på rundvisningen 
fortæller en lokal guide anekdoter om Karen Blixens tid i Kenya. 
 
Efterfølgende kører vi til den nærtliggende Karens Coee Garden for en skøn frokost. Stedet emmer af 
charme og hygge, og er det helt rigtige sted for frokost inden vi fortsætter vores ”Karen Blixen dag” med 
kørsel til og besøg ved Denys Finch Hattons grav ved Kahara. Stedet for graven havde Karen Blixen og 
hendes livs kærlighed Finch Hattons selv udvalgt. Efter at Karen var vendt tilbage til Danmark, fik hun et 
brev om, at der var blevet observeret et løvepar liggende på graven kiggende udover sletterne, hvor Karen 
og Denys så tit have været på safari. Ved graven har Finch Hattons bror fået opført en obelisk. Finch Hatton 
er begravet lige foran obelisken, og graven markeres af fire granitstolper. 
 
Efter besøget ved gravstedet fortsættes til Kazuri-fabrikken, som fremstiller verdensberømte 
keramikperler. Projektet blev oprindeligt startet op for at skabe arbejdspladser til enlige mødre i 
slumområderne, så de fik mulighed for at tjene penge. Perlerne bliver produceret i hånden, og er af 
fremragende kvalitet. Ved et besøg på Kazuri-fabrikken får vi lov til at følge hele perlefremstillingens 
proces; fra en klump ler, til det ligger i butikken som smukke perler. Der er mulighed for at købe de smukke 
perlekæder og armbånd i forbindelse med besøget. Herefter kørsel retur til vores hotel for overnatning. 
Der er mulighed for at tilkøbe aftensmad på hotellet. 



 

 
 

 

Dag 3 - tirsdag 08. februar: Besøg på teplantage og Naivasha søen (M, F, A) 
Inden vi lægger Kenyas hovedstad Nairobi bag os besøger vi Kiambethu Te Farm udenfor Nairobi. Her skal vi 
på en dejlig tur rundt på te farmen, hvor vi sammen med farmens egen guide skal spadsere gennem de 
omkringliggende frodige skove og grønne te marker. Undervejs vil vi bl.a. se hvordan teplukkerne nøje 
plukker de to øverste blade og knoppen på hver teplante. Bladene sendes videre til fabrikker og solgt i hele 
verden. Kenya er i dag verdens tredjestørste te producent. På turen gennem skoven bliver der mulighed for 
at se de søde colobus aber, og i haverne omkring villaen finder man et rigt udvalg af farvestrålende fugle og 
tropiske blomster. Efter rundturen nydes en tre retters frokost buet. Fra villaen, hvor vi indtager vores 
frokost, er der i klart vejr udsigt helt til både Mount Kilimanjaro og Ngong Hills med smukke temarker i 
forgrunden.  

Fra Kiambethu kører vi til skønne Lake Naivasha for en afslappende spadseretur i parkområdet. Den knap 
200 km2 store Naivasha-sø ligger i Kenyas del af Rift Valley. Det er en ferskvandssø, og størstedelen af søen 
er omkranset af frodig akacieskov. Områdets dyreliv er nok mest berømt for den store bestand af 
flodheste, der om natten kommer op af søen og græsser langs bredden. Man finder også et helt fantastisk 
fugleliv, der bl.a. rummer mange pelikaner, hejrer, storke, isfugle og ikke mindst en stor bestand af den 
smukke afrikanske flodørn. Langs søbredden og på Crescent Island ses desuden en række forskellige aber 
og antiloper samt gnuer, zebraer, bøfler og sågar enkelte giraer. Indkvartering for to nætter på Lake 
Naivasha Sopa Lodge, der er en pragtfuld lodge med en skøn placering og stor parkområde direkte 
tilNaivasha-søen. 
 
Dag 4 - onsdag 09. februar: Lake Nakuru (M, F, A) 
Efter dejlig morgenmad fortsætter turen til den lille, men dejlige Lake Nakuru, for en heldagsudflugt. 
I Nakuru kører vi gennem den smukke skov, hvor de gulbarkede akacietræer danner rammen for f.eks at 
møde den sky leopard og fortsætter ud på græssletten, hvor vi kigger efter det ”hvide” og ”sorte” 
næsehorn, bøfler og ved søen, de mange fugle.  
 
Undervejs nyder I jeres medbragte frokost, inden I sidst på dagen kører tilbage til Lake Naivasha Sopa Lodge 
for middag og overnatning. 



 

 
 

 
 
Dag 5 - torsdag 10. februar: Fra Naivasha til Mara (M, F, A) 
Dagen starter med en stemningsfuld sejltur på søen, hvor vi ikke mindst kommer tæt på flodheste, men 
også mange af søens fugle, bla. pelikaner og den smukke afrikanske flodørn, der ofte ses svæve rundt over 
søen. 
 
Fra Naivasha går det nu mod safariområderne, nærmere bestemt Mara North. Vi nyder medbragte 
madpakker undervejs inden vi sidst på eftermiddagen er fremme på Karen Blixen Camp. På vores køretur 
frem til campen har vi uden tvivl haft de første safarioplevelser i Mara North området. 
 
Karen Blixen Camp er et aldeles betagende sted. Fra lodgen er der direkte udsigt til Mara-floden. At opleve 
alle de dyr, der tiltrækkes af flodens livgivende vand, efterlader de fleste målløse. Campen består af 22 
yderst rummelige og luksusprægede kanvastelte, og er en af de mest charmerende og stemningsfulde 
camps. På Karen Blixen Camp har man virkelig formået, at kombinere en atmosfære fra en svunden tid med 
høj komfort og alt hvad den moderne turist forventer.  
 
Mara North er et privatejet reservat på godt 300 km2. Reservatet ligger i åben forbindelse til Masai Mara, 
der med sine cirka 1.500 km2 er hjemsted for en ubegribeligt stor mængde af de klassiske afrikanske dyr. 
Mara er en del af det enorme Serengeti-økosystem, som strækker sig til Serengeti Nationalparken i 
Tanzania syd for Masai Mara. 
 
Indkvartering på Karen Blixen Camp for tre nætter. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Dag 6+7 - fredag 11. februar og lørdag 12. februar: Safari, safari, safari (M, F, A) 

De næste to dage står i dyrenes tegn. Vi kører i campens egene åbne og stærke 4-hjulstrukne safaribiler. 
Tidlig morgen, når det endnu er lidt køligt kører vi ud på safari og igen sidst på eftermiddagen, hvor mange 
af dyrene trækker mod vandhullerne efter en varm dag, er vi igen at finde på savannen for at observere og 
iagttage dette fantastiske skue. 

De varme timer midt på dagen nyder vi i campen; ved poolen eller med en svalende øl på plænen i vores 
camp med udsigt til Mara-floden, hvor en stor gruppe af flodheste altid giver anledning til nogle fornøjelige 
oplevelser og er vi heldige, oplever vi også andre dyr komme ned til floden for at drikke. 

I Mara finder man de store kattedyr. Især leoparder, geparder og løver er rigtig godt repræsenteret. 
Derudover finder man bøfler, flodheste, giraer, zebraer, krokodiller, aber og elefanter – mange af de kendte 
”Afrika-dyr”. Dyreoplevelserne er helt tæt på, og i et antal man næsten ikke begriber. Husk derfor masser af 
hukommelseskort til kameraet og videokameraet. 

Mara er også masaifolket, og et besøge i en masailandsby i forbindelse med vores ophold i reservatet er 
naturligvis inkluderet. Besøget i en masailandsby giver et indblik i en helt anden kultur end vores egen, og 
det giver også mulighed for at købe spændende souvenirs med hjem. 

Ønskes en tur i en luftballon, er Mara nok et af de mest spændende steder at prøve det. Ballonsafari kan 
både bestilles hjemmefra og på campen. 

Siger man Karen Blixen, siger mange også storfilmen ”Out of Africa”. I forbindelse med opholdet på Karen 
Blixen Camp arrangeres en fremvisning af filmen. Hvis vejret er klart, er forevisningen udendørs under 
Afrikas stjernehimmel, og alternativt vises filmen indendørs. 

 

 



 

 
 

 

Dag 8 - søndag 13. februar: Mara North - Nairobi - Hjemrejse (M, F, A) 

Det er blevet hjemrejsedag, og I kører afsted fra Karen Blixen Camp tilbage mod Nairobi. Køreturen tager 
cirka seks-syv timer, inklusive stop undervejs. Ved ankomst til Nairobi fortsættes til restaurant Carnivore for 
afskedsmiddag, efterfulgt af kørsel til udenrigslufthavnen, for flyvning tilbage til Danmark via europæisk 
lufthavn med ankomst næste dag, mange, mange oplevelser og minder rigere. 

Alternativ til hjemrejse dag 8: 

Dag 8 - søndag 13. februar: Mara North - Nairobi - Mombasa (M, F, A) 

Det er også muligt at fortsætte videre til Kenyakysten for badeferie. Vælges dette køres der ved ankomsten 
til Nairobi direkte til indenrigslufthavnen, for fly til kysten. Fra Nairobi er der en times flyvning til Mombasa. 

I ankomsthallen i Mombasa Lufthavn mødes I af en repræsentant fra vores kontor, der kører jer til Baobab 
Beach Resort, jeres hotel, for check-in. Vores repræsentant kommer desuden på besøg på hotellet flere 
gange om ugen ligesom han senest dagen før hjemrejse lægger besked med opsamlingstidspunkt på 
hotellet i forhold til hjemrejsen til Danmark, når ferien er forbi.  

Indkvartering for f.eks. fem nætter med all inclusive. Ønskes andet antal dage ved kysten, er der mulighed 
for dette. Forhør nærmere. 

Dag 9-12 - mandag 14. februar til torsdag 17. februar: Det Indiske Ocean (M, F, A) 

Skønne dage og tid til at benytte hotellets mange faciliteter eller til at dase ved stranden. Temperaturen er 
året rundt 25 – 32 grader, og med det 26 grader varme Indiske Ocean, er Mombasa og Det Indiske Ocean et 
fantastisk rejsemål for alle, der holder af skønne strande og behagelige temperaturer. 

Ønsker man at deltage i forskellige udflugter, kan dette nemt arrangeres og direkte fra hotellet. 

Dag 13 - fredag 18. februar: Hjemrejse (M) 

En herlig rejse med mange oplevelser er nu ved at være forbi. Efter en tidlig morgenmad køres I til 
lufthavnen for fly hjem mod Danmark. Ankomst samme aften. 



 

 
 

 

Rejseleder John Christensen 

Lige fra barnsben har John været meget begejstret for Karen Blixen, og netop hans interesse for Karen 
Blixen bragte ham til Kenya for ca. 25 år siden som rejseleder.  

Ligesom Baronessen blev John meget begejstret for Kenya og landets befolkning. Herefter blev det til nogle 
år i Danmark i rejsebranchen, hvorefter Kenya kaldte igen. Her var John med fra begyndelsen af tilblivelsen 
af Karen Blixen Camp og hvor han boede mere end 4 år i campen. Her lærte John bl.a. at løbe fra flodheste 
og opfostre antilopeunger, udover at bygge en camp.  

Herefter gik turen til den nordlige del af verden - Grønland og til hans anden store interesse Knud 
Rasmussen. John har atter Danmark som base og arbejder udover som rejseleder i Afrika og det Arktiske, 
også som foredragsholder om bl.a. Karen Blixens liv og om Afrika i dag.  

Med John som rejseleder på en tur til Kenya og Karen Blixen Camp er man i de allermest erfarne hænder. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Priser og fakta 
Afrejsedato: 06/02/2022 fra Billund Lufthavn – mulighed for afrejse fra Aalborg eller København. 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse ekskl. badeferie: fra DKK 24.995,- Eneværelsestillæg: DKK 2.800,- 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse inkl. badeferie: fra DKK 30.995,- Eneværelsestillæg: DKK 4.500,- 

Bemærk: Prisen afhænger af flyprisen på det tidspunkt rejsen bestilles. Der tages forbehold for ændringer 
af flytider. Der er mulighed for max. 18 gæster på rejsen fordelt i 3 biler med plads til 6 personer i hver bil 
og alle har vinduesplads. Chaufførerne er engelsktalende og rejselederen veksler mellem de 3 biler. 

Inkluderet: 
- Flyrejse på økonomiklasse 
- To nætter Tamarind Tree Hotel m/morgenmad 
- Udflugtsprogram i Nairobi som beskrevet 
- Frokost Karens Coffee Garden i Nairobi 
- Besøg og frokost Kiambetha Te Farm 
- Safariindkvartering som beskrevet 
m/helpension 
- Sejltur på Naivasha søen 
- Safari i åbne firhjulstrækkere under opholdet på 
Karen Blixen Camp 
- Kørsel i 6-personers minibus, hvor alle har 
vinduesplads 
- Entre til safariområderne 
- Besøg i Masai landsby 
- Afskedsmiddag på Restaurant Carnivores for 
gæster med hjemrejse dag 8 
- John Christensen som rejseleder 
- Transfers til og fra lufthavne 
- Lufthavnsskatter og rejsegarantifond 

Ikke inkluderet: 
- Visum til Kenya, USD 50,- 
- Vaccinationer 
- Drikkepenge, drikkevarer samt øvrige måltider 
og personlige udgifter 
- Private udflugter, f.eks. ballonsafari 
- Forsikringer 

 

 

 

 
 

Vær opmærksom på! 

For at få det fulde udbytte af rejsen, er det 
deltagerens eget ansvar at være i så god fysisk 
form, at programmet kan gennemføres som det 
står anført. 



 

 
 

 

AL TILMELDING/PRAKTISK INFORMATION 
FOREGÅR VED HENVENDELSE TIL AFRICA TOURS PÅ 

TLF. 88 73 40 00. 

 


