
Safari i Amboseli og Tsavo East kombinert med badeferie på Diani Beach 

 

Kenya er et moderne land i utvikling og byr på utrolig mye til en god pris. Her får du garantert store 

safariopplevelser i flotte omgivelser og med overnatting på unike safari camper. Kombiner safari med 

å reise til kysten hvor vakre strender med utmerkede overnattingssteder venter på deg. 

 

Program: 

Dag 1 Fly Norge – Nairobi 

Dag 2 Nairobi 

Dag 3 Nairobi – Amboseli  

Dag 4 Safari i Amboseli nasjonalparken  

Dag 5 Amboseli – Tsavo East 

Dag 6 Safari i Tsavo East nasjonalparken 

Dag 7 Tsavo East – Mombasa 

Dag 8-11 Badeferie med hotell på Diani Beach 

Dag 12 Mombasa – Norge 

Dag 13 Ankomst Norge 

 

Prisen inkluderer: 

• Fly Oslo – Nairobi, med retur Mombasa – Oslo, i økonomiklasse 

• Veil. flyskatter 

• To netter på Nyati Hill Cottages utenfor Nairobi, i dobbeltrom med frokost  

• Fem dager safari med privat engelsktalende sjåfør/guide, inkludert to netter på Amboseli 

Serena Lodge og to netter på Satao Camp, i dobbeltrom med helpensjon  

• Transport i komfortabelt 4x4 safari kjøretøy, inkludert vann i bilen 

• Alle game drives (safari) og adgangsgebyr til Amboseli og Tsavo East NP 

• Fem netter på Hotel The Sands at Nomad, i dobbeltrom "sea breeze" med frokost og middag 

• En lunsj på Karen Coffee Garden i Nairobi 

• Transfers mellom hotell og flyplass i Mombasa 

• Flying doctors forsikring 

• Assistanse av våre samarbeidspartnere i Kenya 

 

Prisen inkluderer ikke: 

• Reise- og avbestillingsforsikring 

• Visum til Kenya (USD 50) 

• Tips til sjåfører/guider 

• Tillegg for å reise fra andre byer i Norge 

 

Prisen gjelder når to personer reiser sammen i perioden april - juni. Det går fint å reise til andre tider 

på året, men da blir prisen noe høyere. Rimeligere når opptil 4 ekstra personer deler en bil. 

 

 


