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Lake Bogoria, Lake Nakuru & Masai Mara - 10 dagar 

• 8 dagars safari i vackra och varierade landskap, 7 nätter 
• Mycket rikt djur- och fågelliv 
• Bra året runt, utom regntiden april-maj 
• Ni reser i minibuss och safarijeep, flyger tillbaka till Nairobi 

 
 
Dag 1 
Ni flyger från Sverige under dagen och 
vidare mot Nairobi via flygplats i Europa. 
 
Dag 2    v   3 t 
Ni anländer tidigt till Nairobi och reser i 
terränggående minibuss mot Rift Valley 
och Sunbird Lodge vid Lake Elementaita. 
Ni äter lunch vid lodgen, kan njuta av 
omgivningarna och gå på promenad ned 
till sjön. Alternativt kan ni koppla av vid 
poolen. Middag. 
 
Dag 3    v   3 t + 3 t 
Efter en kopp te eller kaffe vid väckning, 
blir det tidig avfärd till Lake Bogoria na-
tional reserve. Medhavd frukost intas där. 
Sjön ligger mycket naturskönt i en klyftdal 
nedanför en 600 meter hög förkastnings-
brant. Reservatet omfattar 62 km2 och har 
geotermisk aktivitet. Sodasjön hyser en 
enorm mängd flamingo, som flyttade hit 
när Lake Nakuru fick mer sötvatten i bör-

 
jan av 2000-talet. Här finns ytterligare 134 
olika fågelarter samt större kudu, buffel, 
zebra, hyena och gepard. Ni fortsätter att 
studera djur- och fågellivet här och tar 
medhavd lunch. Under eftermiddagen 
återvänder ni till Sunbird Lodge för middag 
och avkoppling. 
 
Dag 4   v   30 min + 30 min 
Efter tidig frukost reser ni mot Lake Naku-
ru, som är en av de mest välskötta parker-
na i Kenya. Den omfattar 188 km2 och har 
stor artrikedom. Här finns både svart och 
vit noshörning, lejon, leopard, giraff och 
buffel. Ni återvänder till Sunbird Lodge för 
middag. 
 
Dag 5    v   5 t 
Masai Mara. Efter frukost blir det avfärd i 
er minibuss mot Masai Mara, via Narok. 
De sista milen är på grusväg.  Ni anländer 
till Porini Mara Camp för lunch, och kan ta 
en gamedrive i campens öppna safarijeep 



                                          

 
 

 
 

 
under eftermiddagen. Ni kan även göra 
night drive efter middagen. Campen 
ligger i det privata Ol Kinyei-reservatet 
som intill nationalreservatet, utan staket, 
och hyser minst lika många, eller fler, djur. 
Här kan ni också göra nattsafari.  
 
Dag 6 
Om ni vill göra en längre walking safari är 
detta ett bra område för det. Ni kan göra 
gamedrive också i det intilliggande 
privata reservatet Naboisho. Ni kan se 
lejon, leopard, gepard, elefant, hyena, 
vårtsvin, antiloper av olika slag, giraff och 
zebra. Fågellivet är rikt med 
näshornsfåglar, struts, trapp, biätare, 
vävare, härfågel, blåkråka och mycket 
mer. Middag vid Porini Mara Camp. 
 
Dag 7    v   1 t 
Efter en tidig gamedrive och frukost 
fortsätter ni ca en timme över savannen till 
det privata Olare Orok-reservatet. Detta är 
de stora kattdjurens område. Ni kan vila 
på dagen och sedan game drive med 
sundowner. Övernattning vid Porini Lion 
Camp. 
 
Dag 8 
Idag blir det en heldag in i Masai Mara 
national reserve fram till Marafloden. Ni 
äter medhavd lunch vid lämplig plats i 
närheten av floden. Här kan ni se nil-
krokodil och – beroende på årstid –  
migrationen av gnuer och zebror över 
marafloden. Här ser man också stora 
rovfåglar och gamar. Ni återvänder till 
Porini Lion Camp.

 
 

 
Dag 9   ñ  1 t 
Efter en sista tidig gamedrive och frukost 
transporteras ni över savannen mot Ol 
Kiombo flygplatsen i Masai Mara. Ni 
flyger till Nairobi för lev lunch i stadstelen 
Karen och ev besök vid Karen Blixen-
muséet. Ni tar ett sent kvällsflyg tillbaka 
mot Europa. 
 
Dag 10 
Ni ankommer under dagen till Sverige via 
någon av storflygplatserna i Europa. 
 
INGÅR: Helpension, husets drycker vid 
Masai Mara, alla safariaktiviteter och av-
gifter till parker. Engelskspråkiga guider. 
Transfers. Transport i Nairobi sista dagen. 
 
INGÅR EJ: Internationellt flyg, visum, 
dricks, drycker vid Sunbird Lodge. 
Måltider, aktiviteter i Nairobi. 
 
ALTERNATIV: Förläng med kusten.  
Lägg till 6 dagar vid Indiska Oceanen. Långa, 
vita stränder, swahilikultur och fantastisk mat.  
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 
 
 
 

 
 


