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Masai Mara in Kenia 
Wie een droomsafari in Kenia wil maken, kan bij het uitstippelen 
van een mooie reis eigenlijk niet om de 
wereldberoemde weidse vlaktes van de Masai Mara heen.
Je kunt de Masai Mara het hele jaar door bezoeken en in iedere 
periode heb je kans op het zien van veel wild. 
Naast de Big Five komen er ook veel bijzondere diersoorten voor, 
waaronder de Afrikaanse wilde hond, gevlekte hyena’s, 
jachtluipaarden en natuurlijk veel vogelsoorten. 
Uiteraard kennen de meeste mensen de Mara van de 
enorme kuddes gnoes en zebra’s, die soms samen een mega 
kudde van tussen de 1,5 en 3 miljoen dieren kan bevatten. 
Deze mega kudde wordt ook wel de great migration genoemd en 
verplaatst zich het hele jaar door tussen de Serengeti in Tanzania 
en de Masai Mara in Kenia.
Overnacht in een kleinschalig tented camp,        
midden in de wildernis op prime wildlife spots. 
Safari’s vinden plaats in een open-safari Landcruiser met 
max. 6 personen. 



Woensdag 17 februari: 
Amsterdam - Nairobi
We vertrekken van amsterdam naar Nairobi met een rechtstreekse vlucht 
van KLM. ‘s avonds komen we daar aan. we worden opgehaald en naar een 
ontspannen hotel gebracht in de stad waar we de nacht doorbrengen.

maaltijden: -

Donderdag 18 februari : Nairobi
We brengen de eerste dag door in Nairobi, waar we kunnen bijkomen van 
de lange reis. We bezoeken verschillende bezienswaardigheden in de stad 
indien mogelijk bezoeken we ook Giraffe Centre.

maaltijden: ontbijt en lunch



Vrijdag 19 februari: 
Nairobi - Lake Nakuru National 
Park - Masai Mara National Park
We rijden met jeeps van Nairobi 
naar de Masai Mara, waarschijnlijk 
het mooiste en meest spectaculaire 
safari gebied van Kenia. Onderweg 
bezoeken we Lake Nakuru National 
Park, waar je onder meer een groot 
meer kan bezoeken met ontelbaar 
veel Flamigo’s. Aan het einde van de 
dag komen we aan in de Masai Mara, 
indien er tijd is gaan we op zoek naar 
grote wilde dieren zoals  olifanten, 
buffels, giraffen, zebra’s, en 
misschien zelfs leeuwen en 
luipaarden. we slapen in tenten 
midden in het park. 
Heel avontuurlijk!

maaltijden: ontbijt, lunch, en diner 

Zaterdag 20 en Zondag 21 febru-
ari: Masai Mara
We brengen nog twee volle dagen 
door in de Masai Mara. 
We gaan in totaal 2 nachten kampe-
ren, en 1 nacht brengen we door in 
een lodge met goede 
voorzieningen. De maaltijden zijn 
verzorgd tijdens de safari

 maaltijden: ontbijt, lunch en diner



Maandag 22 februari: 
Masai Mara - Diani - Kwale
We vliegen met een 
binnenlandse vlucht van het 
safaripark naar de andere 
kant van Kenia, naar Diani 
beach. 

Van daar rijden we naar het stadje Kwale (30 minuten rijden) waar we 2 
dagen doorbrengen. 
Het Deaf Center is een ontmoetingsplek voor doven en het is ook een 
guesthouse. 
Het is een project dat wordt begeleid door Wesemann Travel. 
We zullen hartelijk worden ontvangen door de doven daar en zij bereiden 
een maaltijd voor ons

maaltijden: ontbijt, lunch en diner



Dinsdag 23 Februari
We maken kennis met Kwale en 
omgeving. 
Onze dove gidsen laten je de om-
geving zien, en zij zullen ook laten 
zien met welke activiteiten ze bezig 
zijn. 
Ze hebben hun eigen winkeltjes en 
sport activiteiten. 
Het wordt heel erg leuk. 
We sluiten de dag af met een 
motortocht door de prachtige 
omgeving van Kwale 
(je zit achterop, je hoeft niet zelf te 
rijden..). ‘s avonds eten we gezellig 
bij het Deaf Center.  

maaltijden: ontbijt, lunch en diner



Woensdag 24, 
Donderdag 25 en vrijdag 
26 februari
We brengen drie nachten 
door aan het strand van 
Diani. 
Diani is een van de mooi-
ste stranden van oost 
afrika. We genieten drie 
dagen lang van zon, zee, 
en strand. 

maaltijden: ontbijt

Zaterdag 27 februari
We vliegen vanuit het nabij-
gelegen Mombassa terug naar 
Amsterdam. De reis zit er op!

inclusief:
- vliegticket vanaf Amsterdam
- compleet reisprogramma zoals 
omschreven
- compleet verzorgde safari 
naar 2 nationale parken
- binnenlandse vlucht van masai 
mara naar diani
- compleet verzorgd cultuur 
programma bij deaf center in 
Kwale (2 nachten)
- 3 nachten aan Diani beach 
(geen programma)

niet inbegrepen:
- visum


