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Fantastische Familie Safari in Kenia 
 

10 daagse familie safari in de voetsporen van ‘The Lion King” 

 

Accomodatie 

We maken gebruik van typische Afrikaanse standaard lodges. De accommodatie bevinden zich 

ofwel in Nationale Parken, aan de oever van een rivier of op andere interessante plaatsen. De 

accommodatie bestaat uit een mix van lodges, chalets en tentenkampen. De meeste hebben 

een eigen badkamer met douche en toilet. Sommige accommodaties zijn uitgerust met een 

zwembad en/of een bar. 

 

• Day 1 & 2: The Boma of gelijkaardig 

• Day 3 & 4: Sweetwaters Tented Camp of gelijkaardig 

• Day 5: Nakuru Sopa Lodge of gelijkaardig 

• Day 6: Naivasha Sopa Lodge of gelijkaardig 

• Day 7 & 8: Serena Mara of gelijkaardig 

• Day 9: The Boma of gelijkaardig 

• Day 10: Tour ends 

 

Vanaf €3.445,00 per volwassene 

Vanaf €1.000,00 per kind 

 

 

Vertrekdata 2021 : Op aanvraag 

 

Dompel je onder in de echte pracht van de legendarische Lion King film door de iconische 

landschappen te verkennen die de inspiratie vormden voor deze klassieke Disney film. We 

beginnen in Nairobi, doorkruisen de uitgestrekte vlaktes met wilde dieren, ontdeken de roep van 

het wild in enkele van de meest ongerepte wildernissen van Afrika en maken verbinding met de 

culturele hartslag van Afrika. De kinderen kunnen in Simba's voetsporen treden en ere-rangers 

worden terwijl ze leren over dit opmerkelijke land en de cirkel van het leven. We rijden richting 

het merengebied, door de Great Rift Valley en door de Masai Mara. Dit is het adembenemende 

gebied die inspiratie bracht voor de beroemde Pride Lands. Dit ongeëvenaarde landschap 

veroverde de harten van miljoenen mensen over de hele wereld!  
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Inclusief / exclusief 

Inclusief  

• Accommodatie en maaltijden volgens het reisschema 

• Alle transporten in een volledig uitgerust voertuig 

• Game drive en activiteiten zoals vermeld in de routebeschrijving 

• Toegangsprijzen voor het park 

• Ervaren Engelstalige lokale gids 

Exclusief  

• Vluchten 

• Accommodatie voor en na de rondleiding 

• Optionele activiteiten 

• Alle dranken 

• Persoonlijke uitgaven zoals telefoongesprekken, curiosa en tips 

• Reisverzekering en visa 
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Tour Hoogtepunten :  

 

Nairobi  

De bruisende hoofdstad van Kenia is ook de 4e grootste stad van Afrika. Naast de 

kosmopolitische stadsjungle ligt er een groot wildreservaat voor de deur. Nairobi National Park 

staat bekend om zijn neushoorns, luipaarden, leeuwen, buffels, grote populaties giraffen, gnoes, 

elanden en Thompson's gazellen. 

 

Ol Pejeta Conservancy 

Naast de Masai Mara heeft de Ol Pejeta Conservancy de hoogste dichtheid aan wilde dieren in 

Kenia. Gelegen op de evenaar ligt Oj Pejeta Conservancy. Het is het grootste reservaat voor 

bedreigde zwarte neushoorns in Oost-Afrika en is de enige plek in heel Kenia waar 

chimpansees te zien zijn. 

 

Lake Nakuru National Park 

Het majestueuze Lake Nakuru ligt in de Rift Valley in Kenia en ligt op 1754 meter boven de 

zeespiegel. Het meer is een zeer beschermd gebied en is de broedplaats voor één van de 

grootste concentraties flamingo's ter wereld. Het is ook een van de weinige gebieden in Oost-

Afrika waar zowel de witte als de zwarte neushoorns leven. 

 

Lake Naivasha 

Dit zoetwatermeer ligt ten noordwesten van Nairobi en is een populair hoogtepunt als je op 

safari gaat in het gebied. Vol met nijlpaarden en omgeven door papyrus, heeft dit prachtige 

meer ook een uitstekend vogelpopulatie. Het heeft zelfs een eiland in de vorm van een halve 

maan waar het mogelijk is om te wandelen met wilde dieren. 

 

Masai Mara  

De legendarische Masai Mara vormt samen met de Serengeti in Tanzania één van de 

bekendste natuurgebieden van Afrika. De verbinding tussen de twee maakt het mogelijk dat 

grote kuddes gnoes zich vrij kunnen bewegen tussen de parken tijdens de Grote Trektocht. De 

regio is ook algemeen bekend om zijn inheemse herders, de prachtige kralen- en roodrode 

Masaai-bevolking en natuurlijk de Big Five. 
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Programma :  

 

Dag 1 

Nairobi 

Bij aankomst op Jomo Kenyatta International Airport worden we naar onze accommodatie in de 

bloeiende metropool Nairobi gebracht. Afhankelijk van het tijdstip van aankomst kunnen er 

verschillende extra activiteiten worden georganiseerd. 

 

Dag 2 

Nairobi 

Na het ontbijt begint de dag met een rondleiding door de stad Nairobi. Onze eerste stop is de 

Kazuri Bead Factory, een sociale onderneming die in 1975 werd opgericht als een project om 

alleenstaande moeders te helpen, in hun levensonderhoud te voorzien. Vervolgens gaan we 

naar het Giraffecentrum waar we kennis kunnen maken met de bedreigde Rothschild Giraffe en 

een persoonlijke ontmoeting van dichtbij kunnen meemaken. Na de lunch gaan we naar het 

Sheldrick Elephant Orphanage voor een speciaal bezoek achter de schermen. We zullen de 

jonge weesolifanten ontmoeten. Nadat de olifanten zich hebben teruggetrokken, keren we terug 

naar ons verblijf voor de avond.  

 

Dag 3 

Ol Pejeta Conservancy 

Na het ontbijt worden we opgewacht door onze safarigids en gaan we naar het noorden, op weg 

naar het vruchtbare land van Thika. Thika bevindt zich op de hellingen van Mount Kenya. De rit 

brengt ons ook over de evenaar waar we stoppen om dit bijzondere moment vast te leggen. Bij 

aankomst genieten we van een warme lunch voordat we 's middags op pad gaan voor een 

gamedrive in het reservaat. 

 

Dag 4 

Ol Pejeta Conservancy 

Word een ranger en assisteer het Ol Pejeta conservatieteam. De kids krijgen een werkboek met 

verschillende activiteiten en vragen om de hele dag op te lossen terwijl we genieten van een 

gamedrive en een bezoek aan het chimpansee-reservaat. Aan het einde van de dag ontmoeten 

we één van de Rangers in het Morani Informatiecentrum - zij zullen uw gegevensverzameling 

beoordelen, de rangerseed afleggen en de kinderen een rangersepet en erecertificaat 

overhandigen.   
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Dag 5 

Lake Nakuru National Park 

Na het ontbijt genieten we van een korte game-drive als we Ol Pejeta verlaten en gaan we op 

weg naar het merengebied van Kenia. De kronkelende weg voert ons meerdere malen over de 

evenaar. We stoppen voor de lunch en brengen een bezoek aan de Thomson's Falls. Daarna 

gaan we verder naar Lake Nakuru National Park en gaan we op gamedrive. 

 

Dag 6 

Lake Naivasha 

Na het voltooien van onze verkenning van Lake Nakuru en zijn wilde dieren, gaan we verder 

naar beneden in de Great Rift Valley naar Lake Naivasha - een van de weinige zoetwatermeren 

die in de Rift Valley te vinden zijn. Geniet van een bootexcursie op het meer voor een begeleide 

wandelsafari op Crescent Island.  

 

Dag 7&8 

Masai Mara 

We gaan verder naar het zuiden in Maasai Country waar we de wereldberoemde Masai Mara 

vinden - de inspiratie achter de Lion King film. Masai Mara National Park is een van de meest 

opwindende parken in Kenia, waar jaarlijks meer dan 1,5 miljoen gnoes en zo'n half miljoen 

zebra's vanuit de Serengeti het park binnenkomen. Het park staat ook bekend om zijn grote 

verscheidenheid aan andere wilde dieren, en is een geweldige plek om leeuwen en cheeta's te 

spotten. De volgende dag kunnen we genieten van gamedrives die de grasvlaktes en de 

glooiende heuvels met de beroemde Acaciabomen verkennen. 

 

Dag 9 

Einde tour 

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een laatste gamedrive. We rijden terug over de Great 

Rift Valley en de Escarpment, terug naar de bruisende stad Nairobi. 

 

Dag 10 

Vertrek  

Na het ontbijt is er een transfer voorzien naar de luchthaven. Wij hopen jullie snel terug te 

verwelkomen op één van onze Afrika reizen.  

 


