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MASSAJSAFARI – 7 dagar 
 

 
 

• 7 dagars safari i Amboseli, Laikipiaplatån och Masai Mara 
• Fantastiskt 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   4 t 
Ni anländer tidigt till Nairobi och reser i 
terränggående minibuss mot Amboseli 
och Selenkay privata reservat intill 
nationalparken. Porini Amboseli Camp. 
 
Dag 3  
Detta blir en heldag i Amboseli och 
Selenkay. Ni ser elefanter och andra djur i 
sankmarker som föds av underjordiska 
källor från Kilimanjaro. Porini Amboseli 
Camp. 
 

 
Dag 4    ñ  2 t   v   1 t 
Efter frukost flyger ni mot Laikipiaplatån 
väster om Mount Kenya via Nairobi. Ni 
anländer till Porini Rhino Camp för lunch. 
Här kan ni se noshörning, nätgiraff och 
mycket mer. Ni kan även göra night drive 
efter middagen. 
 
Dag 5 
Gamedrive morgon och eftermiddag alt 
walking safari. Porini Rhino Camp. 
 
Dag 6    v   1 t 
Efter tidig gamedrive och frukost flyger ni 
till Masai Mara och djurrika Olare Orok-
reservatet. 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 ev 
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: Förläng med kusten! 
Lägg till 4 dagar vid Indiska Oceanen. 
Långa, vita stränder, swahilikultur och 
fantastisk mat. Ni flyger i så fall vidare 
dag 8 mot Mombasa. 

 
 
Ingår: Helpension, alla avgifter till 
reservat, husets drycker, inrikes flyg och 
transporter, två safariaktiviteter per dag, 
engelskspråkiga guider, transfers. 
 
Ingår ej: Visum, dricks. Aktiviteter, 
måltider i Nairobi sista dagen. 
Internationellt flyg. 
 
ñ v = transporttid vid förflyttning inrikes 
 

 


