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SAMBURU & MARA – dagsprogram 9 dagar 

 
• 7 dagars safari i dramatiska landskap, 9 dagar med resdagar 
• Rikt och varierat djur- och fågelliv 
• Bra året runt utom regntiden april-maj 
• Ni flyger mellan reservaten 
• Två safariaktiviteter per dag, helpension 

 
 
Dag 1 
Ni flyger från Sverige under dagen och 
vidare mot Nairobi via flygplats i Europa. 
 
Dag 2    v   1 t    ñ 1 t    
Ni anländer tidigt till Nairobi och har 
transfer till inrikesflygplatsen. Ni flyger 
till Samburu som bland annat hyser 
nätgiraff, grevyzebra och fantastiska 
landskap. Ni bor på Elephant Bedrooms. 
 
Dag 3  
Fortsatt safari i Samburu. I campen kan ni 
möta elefanter, men ni guidas till säkerhet 
av personalen. De är intresserade av 
doumpalmens nötter, som de hittar på 
marken. Campen ligger vackert vid floden 
Ewaso Ngiro. Elephant Bedrooms. 
 

 
Dag 4    ñ  2 t 
Efter frukost flyger ni mot Masai Mara och 
det privata Ol Kinyei reservatet. Här har 
ni alla möjligheter att se savannens djur 
nära inpå. Ni kan också göra safari i det 
intilligande Naboisho-reservatet. Er Camp 
Porini Mara ligger under höga akacior. 
 
Dag 5 
Gamedrive morgon och eftermiddag alt 
walking safari, som är mycket bra här. 
Porini Mara Camp. 
 
Dag 6    v   1 t 
Efter tidig gamedrive och frukost far ni i 
safaribil över savannen västerut till Olare 
Orok-reservatet, de stora kattdjurens plats 
framför andra. Porini Lion Camp. 
 



                                          

 
 

 
 
Dag 7 
Idag blir det en heldag in i Masai Mara 
reservatet fram till Marafloden. Ni äter 
medhavd lunch vid lämplig plats i 
närheten av floden. På kvällen kan ni göra 
en night drive. Porini Lion Camp. 
 
Dag 8    ñ  1 t 
Efter en sista tidig gamedrive och frukost 
transport till Ol Kiombo flygplatsen i 
Masai Mara. Ni flyger till Nairobi för 
lunch och ev besök vid Karen Blixen-
muséet. Ni tar ett sent kvällsflyg tillbaka 
mot Europa.  
 
Dag 9 
Efter byte av flyg i Europa åter till Sverige 
 
ALTERNATIV 
Lägg till 4 dagar vid Indiska Oceanen. 
Långa, vita stränder, swahilikultur och 
fantastisk mat. Ni flyger i så fall vidare 
dag 8 mot Mombasa. 

 
 
Pris 
Juni, nov-dec 35 500 kr 
Oktober 38 900 kr 
Juli-sept 46 900 kr    
Januari-mars 37 900 kr 
Jul & nyår 46 900 kr 
 
Ingår: Helpension, alla avgifter till reser-
vat, husets drycker (ej Elephant Bed-
rooms) inrikes flyg och transporter, två 
safariaktiviteter per dag, engelskspråkiga 
guider, transfer, fordon sista dagen i 
Nairobi. 
 
Ingår ej: Visum, dricks, muséer i Nairobi. 
Drycker vid Elephant Bedrooms. 
Aktiviteter och måltider sista dagen i 
Nairobi. Internationellt flyg. 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 

 
 

 


