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NAIROBI & MASAI MARA - 6 dagar 

 
 

• 6 dagars safari i mäktiga savannlandskap 
• Ni börjar med Nairobi nationalpark som är mycket fin 
• Bra året runt utom regntiden april-maj 
• Två safariaktiviteter per dag, helpension 

 
 
Dag 1 
Ni flyger från Sverige under dagen och 
vidare mot Nairobi via flygplats i Europa. 
 
Dag 2    v   30 min 
Ni anländer tidigt till Nairobis flygplats 
och möts av vår representant. Färd i öppen 
safaribil in i nationalparken, som ligger 
alldeles invid. Lunch och gamedrive, 
middag i Nairobi Tented Camp. 
 
Dag 3    ñ  1 t 
Efter frukost far ni till intilliggande Wilson 
Airport för inrikesflyg till Masai Mara och 
Porini Mara Camp. Här kan ni utforska 
naturen i de privata reservaten Ol Kinyei 
och Naboisho. Safarin är utmärkt, med de 
stora djuren alldeles utanför campen. 
 

Dag 4 
Tidig gamedrive eller walking safari. 
Frukost i campen och vila under dagen. 
Vid sen eftermiddag gamedrive i 
reservaten och sundowner vid en fin plats. 
Ni kan studera djur som apor och antiloper 
i campen och ta del av det rika fågellivet. 
Ni kan efter middag också göra night 
drive. Porini Mara Camp. 
 
Dag 5    v   1 t 
Efter tidig safari intar ni er frukost. Sedan 
checkar ni ut och far i safaribil genom 
Naboisho conservancy västerut mot Olare 
Motorogi conservancy och Porini Lion 
Camp. Detta är de stora katternas område. 
Inte sällan kommer bufflar och flodhästar 
fram under natten och betar runt tälten. 



                                          

 
 

 
 
Dag 6 
Ni kan göra en heldagsutflykt med game-
drive in i den officiella parken ner till Ma-
rafloden. Ni kan se de stora krokodilerna, 
flodhästar och mycket mer.  
Porini Lion Camp. 
 
Dag 7    ñ  1 t 
Efter en sista tidig gamedrive och frukost 
transport till Ol Kiombo flygplatsen i 
Masai Mara. Ni flyger till Nairobi för ev 
lunch och ev besök vid Karen Blixen-
muséet. Ni tar ett sent kvällsflyg tillbaka 
mot Europa.  
 
ALTERNATIV: Förläng med kusten! 
Lägg till 4 dagar vid Indiska Oceanen. 
Långa, vita stränder, swahilikultur och 
fantastisk mat. Ni flyger i så fall vidare dag 
7 mot Mombasa. 
 

 
 
Pris per person i delat tält 2022:  
Jul-nyår 36 900 kr 
3 Jan-mars 24 900 kr 
1-15 april 20 900 kr 
Juni 21 900 kr  
Juli-sept 36 900 kr 
Okt 33 900 kr 
Nov-dec 21 900 kr 
Tillägg enkelrum 4 900 kr. 
 
Ingår: Helpension, alla avgifter till 
reservat, husets drycker, inrikes flyg och 
transporter, två safariaktiviteter per dag, 
engelskspråkiga guider, transfer första 
dagen samt under safari. 
 
Ingår ej: Visum, dricks. Aktiviteter, 
transport, måltider i Nairobi sista dagen. 
Internationellt flyg. 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 

 

 


