Totaal Kenia, Safari en Strand
Na aankomst in Nairobi per minibus naar het hotel voor 1 nacht. De volgende dag op tijd weg
voor de lange rit naar Masai Mara.
Onderweg veel dorpjes gezien en
een heel stuk van de weg is erg
stoffig en hobbelig. Lunch in de
Mara Sarova Camp (dit is een
tented camp, maar met luxe
ingerichte tenten met eigen
douche, wc). Masai Mara is
heuvelachtig met grasvlaktes en
bosjes/struiken, je kunt heel ver
kijken en hebt schitterende
uitzichten. We hebben heel veel
dieren gezien: o.a. olifanten,
buffels, giraffen, leeuwen, etc,. In onze reisperiode (september) hebben veel dieren kleintjes,
erg leuk om te zien. Optioneel kun je een Masai dorp gaan bezoeken.
Vervolgens zijn we op weg gegaan naar Lake Nakuru National Park (veel bos en
grasvlaktes), dit park staat bekend om zijn roze flamingo’s en witte neushoorns. Na een
lange rit, lunch in de Sarova Lion Hill Lodge (gelegen tegen de heuvel met uitzicht op het
meer). Na de lunch een game drive in het park, Lake Nakuru is niet heel groot en je ziet er
o.a heel veel flamingo’s, neushoorns, leeuwen, zebra’s, giraffen, veel bavianen.
Voor de volgende dag naar Lake Naivasha. Lake Naivasha staat bekend om zijn enorme
aantallen nijlpaarden, die overdag in het water liggen. Wij zijn per boot over het meer
gevaren en dan kom je toch dicht bij de nijlpaarden in de buurt, echt de moeite waard om te
doen. Die dag hadden we ook lunch in The Carnivore Restaurant in Nairobi, hier krijg je
diverse soorten wild te eten. Na de lunch snel op weg naar Amboseli National Park (veel
moeras en grasvlaktes), voor het merendeel was de weg redelijk tot goed te noemen. Na
aankomst in het park al veel olifanten gezien op weg naar de Amboseli Serena Lodge. Diner
in de lodge en vaak kun je ’s avonds olifanten en andere dieren zien die tot vlakbij de lodge
komen.
’s Morgens vroeg op voor de game drive en bezoek aan het park, we hadden geluk en
hebben (de top van) Mount Kilimanjaro gezien, mooi uitzicht op de berg - in bijna het hele
park, weer veel dieren gezien. Na de game drive op weg naar Tsavo West National Park
(veel struiken en bosjes) met een stop bij de lavavelden van Chaimu, erg indrukwekkend.
Aankomst in Kilaguni Serena Lodge, erg mooi gelegen aan een waterpoel waar de hele dag
dieren komen drinken en lekker in de poel gaan liggen. Na lunch game drive met bezoek aan
de Mzima Springs, bronnen met krokodillen en nijlpaarden. Verder nog veel dieren gezien:
o.a. Dik Dik’s, jakhalzen, wrattenzwijnen, diverse vogelsoorten, koedoes, elanden, een
cheetah en natuurlijk de “rode” olifanten, leeuwen. ’s Avonds na het diner op het terras naar
de waterpoel gekeken, (het is net of de tv aanstaat op Animal Planet).
Na de ochtendgame drive de tocht naar Tsavo East National Park (grasvlaktes en lage
struiken). Overnachting in Satao Tented Camp (eenvoudig ingerichte tenten met eigen
douche, wc) en uitzicht op de waterpoel, erg leuk gelegen. Na de lunch een game drive
gemaakt in het park en weer dieren gezien: o.a. olifanten (de rode olifanten, vanwege de
aarde die hier rood is), zebra’s, giraffen, waterbokken, buffels, veel vogels.
De volgende dag na de game drive transfer naar de kust (duurt ong. 3,5 uur) voor verblijf in
hotel Leopard Beach, zeer goed hotel, direct aan het strand gelegen. Wij zijn hier 3 nachten
gebleven.

Het is een indrukwekkende reis
geweest met heel veel indrukken en
ervaringen, die je als je aan de kust
bent, rustig de revue kan laten
passeren.
Hou rekening met de stoffige en
slechte staat van de wegen, vroeg
opstaan elke dag om 06.30 uur moet
je in de minibus/jeep zitten voor
vertrek van de 1e gamedrive van die
dag. Sommige reisdagen zijn lang,
vanwege de staat van de wegen kan soms niet harder gereden worden dan 30-40 km per
uur. De accommodaties in de parken en aan de kust waren zeer goed, heel goed eten en
goede service.

Tips:




















Door het grote verschil in eb en vloed ligt de waterlijn soms erg ver weg van het
strand. Het is dan niet gemakkelijk om de zee in te lopen/rennen, er ligt koraal en
zee-egels.
Denk aan zonnebrand met hoge beschermingsfactor. Kenia ligt op de Evenaar.
Denk aan goede en gemakkelijke (wandel) dichte schoenen.
Denk aan zonnebril en petje/hoedje.
Malaria en gele koortsvaccinatie worden sterk aanbevolen.
Neem niet je beste kleren mee op safari ivm het stof. Ga je nog naar het strand, doe
je kleding voor die dagen in een aparte plastic tas.
Je kunt vooraf een visum aanvragen bij de ambassade van Kenia in Den Haag,
kosten ong. 50,-- € per persoon, paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn
bij aankomst in Kenia.
Neem een zachte reistas mee in plaats van een koffer als je op safari gaat. Er is
beperkte ruimte in de jeeps/minibusjes. Advies een beschermtas/zak voor je
tas/rugzak ivm het stof.
Neem een goede verrekijker mee voor het zoeken naar dieren tijdens de gamedrive.
In Kenia zijn 3-polige stopcontacten.
Leidingwater is niet drinkbaar, overal zijn flessen water te koop.
Aan de kust is de luchtvochtigheid hoger dan in het binnenland.
Het grote regenseizoen is in mei-juli, het kleine regenseizoen in oktober/november.
100 Keniaanse Shilling (KES) is ong. 0,95 € (koers oktober 2006)
Let op het geven van fooien: porters 100 KES (1 USD), bar+restaurant 10 % van de
rekening, chauffeur/gids 400 KES per persoon per dag.
Muggenwerendmiddel met DEET meenemen, ’s avonds lange mouwen en broek.
Katoenen en luchtige kleding is het beste om mee te nemen, neem voor ’s morgens
vroeg en ’s avonds in jeep een dikke trui mee.
In de hotels kun je geld wisselen, zowel euro’s als dollars, de koers is vaak iets
ongunstiger dan bij de bank.
Lees vooraf in reisboeken, zodat je weet welke dieren je waar kunt verwachten, hoe
het klimaat is, de leefgewoonte en gebruiken van de streek.

