
Kenya
Rundrejse med dansk rejseleder

Den afrikanske drøm

verden er vidunderlig
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Hakuna Matata!
Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig Kenya. Løvens brøl, der på en og samme tid er rolig og skræmmende. Den mono-
tone rytme og sang, som munder ud i en intens stammedans. Den heftige trafik af gnuer, antiloper, bøfler og zebraer, der 
spurter henover savannen og efterlader sig en ordentlig støvsky. Drømmen om Kenya er i sig selv ganske vidunderlig – men 
virkeligheden er langt bedre.

Vi skal ud på et eventyr, de fleste drømmer om. Kenya er indbegrebet af det ægte Afrika, og landet skuffer ikke. Rejsen starter 
med et nostalgisk tilbageblik i Blixens fodspor ved Nairobi, fortsætter til de store søer nordvest for hovedstaden og kulminerer 
i Masai Mara, hvor horder af dyr dagligt galoperer over stepperne og hvor The Big 5 – elefanten, næsehornet, bøflen, løven og 
leoparden – har sin daglige gang. Vi skal på game drive ved morgengry og skumring, og vi afslutter dagen i luksustelte til tonerne 
af løvens sagte brøl og elefantens trutten i det fjerne.

Ved Loita Hills indkvarterer vi os på en camp i en masailandsby. Vi ankommer til frokost og tilbringer resten af dagen i selskab 
med dette helt unikke folkefærd, der både er kendt for at hoppe højt og for at holde kvæg. Vi hører historier, når vi sidder om 
bålet og får beretningen om masaiernes levevis, deres hop, deres ritualer og det helt særlige forhold til savannen og naturen. 

Efter en række intense og spændende indtryk går turen til Diani Beach ved Det Indiske Ocean, hvor fire dage med afslapning 
ved den smukke strand venter. Og netop her går det for alvor op for os, hvad der ligger i udtrykket ”Hakuna Matata”, der kort 
og godt betyder ”ingen bekymringer”.

Vi rejser i små grupper af 12-18 deltagere i selskab med en erfaren, dansk rejseleder. Vi kommer tæt på dyrene, møder kenya-
nerne og begiver os ud i landets prægtige natur, der veksler mellem camouflagefarver til farveorgier.

Glæd dig!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Kenya - den afrikanske drøm
Rundrejse med dansk rejseleder - 13 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 

Dag 1. Danmark - Nairobi. Afrejse fra Danmark med kurs mod Kenya  

 via Doha. Vi ankommer til Nairobi sidst på aftenen og kører  

 direkte til hotellet og får en god nats søvn.

Dag 2. Nairobi - Lake Naivasha. Et møde med den truede  

 Rotschild-giraf på A.F.E.W. Giraffe Center efterfulgt af et besøg  

 på Karen Blixen-museet. Efter frokost kører vi til Lake Naivasha,  

 hvor rejsens første vilde dyr venter, og vi indlogeres på vores  

 lodge.

Dag 3. Lake Naivasha. Vi starter dagen med en sejltur på søen, hvor vi  

 måske ser flodheste, flamingoer og et væld af fugle vågne op til  

 dåd. Efter frokost skal vi på game drive i Lake Nakuru National  

 Park, hvor der bl.a. er gode chancer for at se næsehorn.

Dag 4. Lake Naivasha - Masai Mara. Turen går til Masai Mara, et af  

 de savanneområder i Afrika, hvor koncentrationen af vilde dyr  

 er størst. Vi ankommer om eftermiddagen og tilbringer resten  

 af dagen blandt vilde dyr i hobetal, til solen sænker sig over  

 savannen.

Dag 5. Masai Mara. Vi har en hel dag i Masai Mara med gode mulig- 

 heder for at spotte ”The Big 5” og savannens andre kendinge.  

 Har man lyst, er det muligt at opleve savannen fra en luftballon  

 efterfulgt af en morgenmad i bushen.

Dag 6. Masai Mara - Loita Hills. Dagen starter med en sidste game  

 drive i morgengryet, inden vi kører videre mod Loita Hills. Vi  

 kommer tæt på masaikulturen, når vi indkvarteres på Maji Moto  

 Camp, hvor vi følger de lokale dagen igennem og ser, hvor højt  

 de kan hoppe, inden vi afslutter dagen omkring bålet.

Dag 7. Loita Hills - Diani Beach. Inden vi drager videre til Diani Beach  

 syd for Mombasa, skal vi introduceres til masaiernes kampsport.  

 Herefter går turen til Nairobi, hvorfra vi skal videre med tog til  

 Mombasa, hvor vi kører gennem Tsavo National Park med udsigt  

 til savannens dyr. Vi er fremme ved Diani Beach om aftenen,  

 hvor vi tjekker ind og spiser middag.

Dag 8-11. Diani Beach. Vi nyder livet ved den hvide sandstrand på  

 Diani Beach eller på vores dejlige hotel. Måske I vælger at tage  

 en tur til Mombasa – måske I vælger at slappe helt og aldeles af.

Dag 12. Diani Beach og hjemrejse. Vi kan lige nå en sidste dukkert,  

 inden vi kører til lufthavnen i Mombasa, hvorfra vi sætter kursen  

 mod Danmark.

Dag 13. Ankomst til Danmark   

Nairobi - Lake Naivasha

Masai Mara - Loita Hills 

Diani Beach 

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplev Masai Maras vilde dyreliv
•  Kom helt tæt på masaierne
•  Kør i tog gennem Tsavo National Park  
 med udsigt til savannens dyr
•  Unik indkvartering i Loita Hills
•  Smuk natur og flamingoer i flokkevis  
 ved Lake Nakuru

!



4

Dag 1. Danmark – Nairobi
Et afrikansk eventyr venter forude! Vi flyver fra 

Danmark om morgenen og har en mellemlan-

ding i Doha, inden vi lander i Nairobi hen på 

aftenen. Sammen med rejselederen kører vi til 

vores hotel, hvor vi indkvarteres og formentlig 

er klar til at gå direkte i seng.

Dag 2. Nairobi – Lake Naivasha, et møde med 
giraffer og besøg på Karen Blixen-museet
Vi skal videre ud i det afrikanske landskab, 

men inden vi forlader hovedstaden helt, skal 

vi besøge et center for den truede Rotschild-

giraf efterfulgt af et besøg på Karen Blixen 

Museum.

På A.F.E.W. Giraffe Centre skal vi møde den tru-

ede Rotschild-giraf, der har været noget nær 

uddød. For en dansker, der ikke normalt omgås 

giraffer, kan den umiddelbart ligne de fleste 

andre giraffer, men den skiller sig nu alligevel 

ud. Pelsens nuancer er mørkere, og så kan man 

næsten fristes til at tro, at den har stået i blege-

middel til knæene, da det markante girafmøn-

ster er udvisket fra knæene og ned.   

På centret arbejder man på at bevare giraffen 

gennem avlsprogrammer, hvor de små giraffer 

får to til tre års fred og ro i sikre omgivelser på 

centret, inden de lukkes ud til livet på savan-

nen. Vi prøver at håndfodre de langhalsede 

dyr, hvilket i sig selv er en kunstart, og vi hører 

lidt om deres liv og fremtid, inden vi kører 

videre til Karen Blixen Museum.

Karen Blixen er en af Danmarks største forfat-

tere, og det er ikke bare et museum dedikeret 

til forfatteren, vi skal se. Det er også hendes 

farm, bl.a. kendt fra værket 

”Min afrikanske farm”, som 

vi skal besøge. Her ser vi en 

række billeder og genstande 

fra hendes tid i Kenya, hører 

om hendes liv, hendes mænd 

og forholdet til Kenya, hvor-

efter vi skal videre til dagens 

endelige mål.

Vi har et par timers kørsel 

foran os og holder en lille 

pause ved Great Rift Valley, hvis vejret tillader 

det. Fra højderyggen nyder vi den flotte udsigt 

over stepperne for en stund, inden vi kører 

videre til dagens endelige mål, Lake Naivasha, 

der ligger i 1900 meters højde med et areal ca. 

139 km2, hvilket vokser, når regntiden rammer. 

Søen og området er kendt for et livligt fug-

leliv samt en stor bestand af flodheste, der 

lever i søen og kommer op til bredderne for at 

græsse, når mørket falder på.

Vi tjekker ind på vores lodge, spiser en sen 

frokost og nyder resten af dagen til middagen 

serveres på lodgen.

Dag 3. Lake Naivasha, sejltur på søen og 
game drive i Lake Nakuru National Park
Vi står tidligt op og spiser morgenmad. Her- 

efter skal vi ud at opleve, hvordan søens bebo-

ere vågner op til dåd i morgengryet, når vi ta-

ger på sejltur. En sejltur på ca. 45 minutter, hvor 

vi formentlig ser hejrer, storke, 

pelikaner og mange andre 

spændende fugle, og der er 

også gode chancer for, at et par 

flodheste tager et kig op over 

overfladen.

Vi går i land på Crescent Island, 

hvor vi skal ud på en times 

gåtur, der tager os helt tæt på 

de vilde dyr, som lever her. Det 

var bl.a. også her på Crescent 

Island, at store dele af filmen Out of Africa blev 

filmet. Herefter venter en 20 minutters sejltur 

tilbage til fastlandet. 

Efter en spændende morgen skal vi videre til 

næste oplevelse i kategorien ”wild life”, når vi 

skal til Lake Nakuru et par timers kørsel nordpå. 

Lake Nakuru er især kendt for sin imponerende 

bestand af flamingoer samt det sorte såvel 

som det hvide næsehorn, men her er også 

bøfler, løver, aber og Rotschild-giraffen med de 

hvide knæsokker, som vi stiftede bekendtskab 

med i går. Vi spiser frokost og tager på game 

drive omkring søen.

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til 

vores lodge ved Lake Naivasha, hvor middagen  

serveres.

Kenya - den afrikanske drøm
13 dage 

Vi ser hejrer, storke 
og pelikaner – og 
måske et par flod-
heste, der kigger 
op over overfladen

Vi møder Rotschild-giraffen og prøver kræfter med håndfodring. Karen Blixens farm uden for Nairobi gemmer på flere 
genstande og billeder fra hendes tid i Kenya. 
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LODGELIV VED LAKE NAIVASHA

Søerne Lake Naivasha og Nakuru byder på 
smuk natur med flokke af lyserøde flamin- 
goer, flodheste, der titter op af det blanke 
vand og uforglemmelige safarioplevelser. 
Vi indkvarteres på en traditionel lodge, 
i runde afrikanske hytter, hvor naturen 
kommer ubeskriveligt tæt på, når giraffer, 
vandbøfler og aber kommer helt op til lod-
gen for at græsse og drikke.
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Dag 4. Lake Naivasha – Masai Mara
Vi spiser morgenmad, tjekker ud og sætter 

kurs mod Masai Mara. En længere tur, der 

heldigvis kan underholde med lidt forskel-

lige dyr undervejs, bl.a. zebraer, impalaer og 

antiloper.

I løbet af eftermidda-

gen ankommer vi til 

Masai Mara, der ligger 

i forlængelse af Seren-

geti. Masai Mara har 

fået sit navn fra masai-

erne, som bor i denne 

del af Kenya, og Maraf-

loden, som løber gen-

nem regionen. 

Selv om det ikke er Kenyas største naturreser-

vat, er Masai Mara det mest populære. Det 

skyldes især, at her er en særdeles høj koncen-

tration af dyr i alle afskygninger, særligt løver, 

leoparder, geparder og elefanter uanset hvor-

når på året, man kommer. 

Faktisk er Masai Mara det eneste sted i Kenya, 

hvor koncentrationen af dyr er ligeså høj, som 

den var for 100 år siden, så vi kan se frem til 

et fremragende liveshow af vilde dyr – og ikke 

mindst ”The Big 5”.

Vi indkvarteres på vores camp, der ligger tæt 

på indgangen til Masai Mara. Her finder vi os 

godt til rette i vores luksustelte og spiser mid-

dag sammen om aftenen. Når vi ligger i vores 

senge efter middagen, får vi fornøjelsen af at 

falde i søvn til lyden af løvebrøl i det fjerne.

Dag 5. Masai Mara, en hel dag 
i dyrenes selskab
Ligesom vi andre har morgenritua-

ler, er sultne på faste tidspunkter og 

måske kan trænge til en lur midt på 

dagen, har savannen også sin rytme. 

Derfor skal vi opleve dyrenes gøren og 

laden fra morgen til aften, så vi får alle 

nuancerne med.

Vi står tidligt op, får måske en kop 

god kenyansk kaffe og vågner med 

savannen, når vi begiver os afsted i det sarte 

morgenlys. Geparder, løver og leoparder er på 

vej ”hjem” efter nattens jagt, mens andre dyr 

vågner op til dåd. 

Fuglekvidder og insekternes summen inten-

siveres som morgenen skrider frem, morgen-

duggen forsvinder, de røde og gyldne nuancer 

udviskes og før vi ved af det, er der liv og glade 

dage på savannen. 

Vi ser formentlig horder af antiloper, flokke af 

zebraer, bøfler og måske endda løver, der lig-

ger og smovser af nattens bytte.

Køreturen tager os rundt til forskellige dele 

af savannen. Til vandhuller hvor vi kan være 

heldige at se gigantiske krokodiller og nut-

tede flodheste, der stikker hovedet op. Op 

på bakkerne, hvor der måske gemmer sig et 

næsehorn eller to og rundt omkring på sletter 

og i buskads, hvor giraffer nipper af de højt-

hængende acacienødder, mens elefantfamilier 

roligt og monotont tramper afsted.

Som den kølige morgenluft er på retur og 

dyrene holder siesta, tager vi en pause og 

spiser vores medbragte frokost. Når mid-

dagssolen er højest er tempoet langsomst 

her på savannen, og det har såmænd også 

sin charme. 

Hen på eftermiddagen, når solen så småt går på 

hæld, kan vi igen forvente lidt løjer fra dyrene, 

der har fornyet energi efter middagsluren. Vi 

nyder synet af dyrene og farverne, der spiller 

på alle tangenter, som solen går ned. Tilbage på 

campen venter aftensmaden og endnu en aften 

med dyrenes lyde som baggrundsmusik.

Vil man gerne opleve Masai Mara lidt fra oven, 

er det muligt at se savannen fra en luftballon 

mod betaling.

Dag 6. Masai Mara – Loita Hills, 
indkvartering hos masaierne
Vi starter dagen med en sidste game drive. Alt 

kan ske på savannen, så selv om vi oplevede 

savannen i morgengryet i går, kan vi sagtens 

få en helt anderledes oplevelse af dyrene i 

dag. Så vi ikke alle ”Big 5”, kan det være, vi kan 

sætte kryds ved det sidste dyr denne morgen.

Kenya - den afrikanske drøm
13 dage 

Vi begiver os afsted 
i det sarte morgen-
lys, mens dyrene 
vågner op til dåd

Jeres chauffør tager jer så tæt på dyrene som muligt – uden at forstyrre dem.
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MASAI MARA

Savannen ligger i forlængelse af Serengeti 
mod syd og er blandt de savanneområder 
i verden, hvor koncentrationen af dyr er størst. 
Navnet kommer fra masaierne, der har levet i 
området gennem utallige generationer, og fra 
Marafloden, der løber gennem regionen. 

Masai Mara har en særdeles høj bestand af 
leoparder, geparder, løver og elefanter – og 
så er der også gode muligheder for at spotte 
”The Big 5”. 
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ET MØDE MED MASAIERNE

Masaierne er kendt for deres lange lem-
mer, evnen til at hoppe højt og deres 
farverige klædedragter. Vi kommer helt 
tæt på masaiernes dagligdag, når vi 
indkvarteres på Maji Moto Camp i Loita 
Hills. Her venter en once in a lifetime 
oplevelse i selskab med den gamle kri-
gerkultur – og ikke mindst en autentisk 
oplevelse af naturen, når vi vågner op 
til dyrenes puslen og en storslået udsigt 
over sletterne uden for teltdøren.
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Efter dagens game drive går turen videre til 

Loita Hills, hvor vi skal tilbringe et døgns tid 

i selskab med masaierne. Et af verdens mest 

ikoniske etniske grupper, der bl.a. kendes på 

deres højde, farverige klædestykker, deres 

evne til at hoppe højt og på deres køer. 

En mands rigdom kan måles på hans antal af 

køer og børn, hvor 50 køer anses som ”respek-

tabelt”, men de er dog ikke meget værd, hvis 

ikke han også kan prale af en børneflok af en 

vis volumen. 

Da masaierne lever polygamt har disse børn 

ikke nødvendigvis samme mor, men uanset 

familiekonstruktionen fejler fertiliteten ikke 

noget. Måske det er denne livsfilosofi, der har 

bidraget til, at antallet af masaier er mere end 

fordoblet siden 1980’erne.

Vi ankommer til Maji Moto Camp ved frokost-

tid, hvor vi mødes af storsmilende børn og 

sandsynligvis modtages vi også med et flot 

masaihop. Ved indtjekningen møder vi høvdin-

gen, introduceres til livet i masaiernes landsby 

og spiser frokost. 

Vi tager et kig ind i de afrikanske lerhytter, 

som er bygget af landsbyens kvinder, vi møder 

landsbyens shaman og hører om hverdagen. 

Herefter skal vi ud på en lille vandretur, hvor 

vi hører om masaiernes forhold til naturen og 

dyrene, om deres kultur og deres skikke. 

Gåturen ender ved en varm 

kilde, hvor de lokale masai-

er henter deres badevand, 

og det er også denne kilde, 

der sikrer os et dejligt 

varmt brusebad i morgen.

Tilbage på campen skal vi 

introduceres til masaiernes 

kampteknik, der tegner 

et fint kulturelt billede, som også på sin vis 

er ganske morsomt. En del af krigstræningen 

går fx ud på, at man kaster buskstængler efter 

fjenden, som vi også kan prøve - i dette til-

fælde med vores rejsemakkere - hvis vi har lyst. 

Efter kastekampen er er krigsdans på program-

met og så skal vi ikke mindst se, og måske 

prøve, hvordan man anvender bue og pil på 

disse kanter. 

Afslutningsvist skal der hoppes. Og det er ikke 

bare for sjovt. Hoppet ses nemlig som en indi-

kator for, hvorvidt en kriger er blevet skadet. 

Er man blevet skadet, kan man ikke hoppe. Så 

simpelt er det!

Aftenen tilbringes omkring bålet med god mad 

og historier. Bålet har en hel central plads i 

masaisamfundet, hvor det fungerer som sam-

lingssted og der, hvor man deler 

nyheder og andre informationer.

Her er ingen elektricitet på cam-

pen, så vi får en mere ægte ople-

velse af livet i naturen. Måske 

får vi lov at se lidt mere til den 

traditionelle hoppedans, adamu, 

hvor de i forvejen høje masa-

imænd når helt nye højder. Det 

ser nemt ud, men det er noget 

af en opgave at gøre dem kunsten efter.

Vi får udleveret små lanterner, så vi kan finde 

tilbage til vores telte. I skæret af det levende lys 

finder vi til køjs i vores iglotelte, som er udsty-

ret med gode madrasser, dyner og puder – i ét 

med naturen på en ganske bekvem måde.

Dag 7. Loita Hills - Diani Beach, til Nairobi 
og med tog gennem Tsavo National Park
Vi står op, når morgenduggen langsomt tril-

ler ned ad kanvasen og åbner teltdøren til en 

smuk udsigt over stepperne. Inden turen går 

videre til Diani Beach – et lille strandparadis 

syd for Mombasa ud til Det Indiske Ocean - 

spiser vi morgenmad og siger farvel til vores 

Kenya - den afrikanske drøm
13 dage 

Vi tager et kig ind i 
de afrikanske ler-
hytter, som er bygget 
af landsbyens kvinder

En nat i Maji Moto Camp er intet mindre end en ’once in a lifetime’ oplevelse, hvor vi kommer helt tæt på savannen, naturen og masaierne. 



10

Togturen fra Nairobi til Diani Beach går gennem Tsavo National Park, hvor vi kan være heldige at spotte elefanter og andre dyr fra togkupéen. 

Kenya - den afrikanske drøm
13 dage 

værter, som har lært os ikke så lidt om denne 

del af den afrikanske virkelighed. 

For at komme til Diani Beach skal 

vi en tur forbi Nairobi. Først skal vi 

ud på en lidt anstrengende køretur 

gennem det betagende sletteland-

skab, der byder på nogle meget 

ujævne og hullede veje. 

Det er måske ikke lige ud af lan-

devejen, men det er trods alt en 

oplevelse. Ved ankomst i Nairobi 

spiser vi en hurtig frokost (for 

egen regning), inden vi om efter-

middagen skal ombord på toget 

til Mombasa.

Det er ikke uden grund, vi har valgt netop toget. 

Toget som rejsemetode er et relativt nyt fæno-

men i Kenya, og allerede ved togterminalen i 

Nairobi kan vi se, at det er en rejseform, kenya-

nerne tager ganske seriøst. Terminalen er nem-

lig på størrelse med en respektabel lufthavn, på 

trods af at der kun går to tog om dagen. Inden 

afgang skal vi en tur gennem security, før vi kan 

sætte os godt til rette på 1. klasse.

Togrejsen tager ca. 5 timer, og undervejs kører 

vi bl.a. gennem Tsavo National Park, hvor vi har 

udsigt til savannen og de vilde dyr, der lever her. 

Selv om vi ikke kan forvente, at elefanter, zebraer 

og andre kendinge ligefrem stiller op til foto 

langs skinnerne, er der 

gode muligheder for at 

se dyr på vejen. Vi kører 

på første klasse og sid-

der behageligt men kan 

alligevel glæde os til en 

spændende kulturel ople-

velse og en god udsigt.

Vi ankommer til Mom-

basa om aftenen og 

kører direkte til vores 

hotel i Diani Beach en 

times kørsel til halvanden syd for byen. Vi spi-

ser sen aftensmad på hotellet og går til ro.

Dag 8-11. Diani Beach, 
det gode liv på stranden
Vi har fire fulde dage til at nyde livet på den 

smukke Diani Beach. Her er sandet hvidt, bøl-

gen har den rette turkisblå nuance og i bag-

grunden pusler palmerne. Kort og godt – alt er 

lige, som det skal være! 

Vær dog opmærksom på, at der kan ligge 

koralrester og at det derfor er en god idé at 

have gode badesko med. 

Det meste af tiden tilbringes formentlig på 

stranden eller ved poolen. Vandet er lunt, men 

strømmen langs kysten kan være kraftig, så 

vær opmærksom, hvis du tager en dukkert. Vil 

man opleve noget lidt mere lokalt, kan man 

tage en tur ind til Mombasa. 

Selv om Mombasa på sin vis er en relativ 

moderne afrikansk by, finder man stadig tyde-

lige arabiske referencer. Mombasa har fungeret 

som handelsby i mere end 1.000 år, og særligt 

araberne har haft en interesse i området, som 

bød på både elfenben, guld og krydderier. 

Tag også en tur på et af byens markeder, 

hvor man finder alt fra friske frugter til far-

verige tekstiler.

Aftenerne tilbringes med middag på hotellet. 

Måske efterfulgt af et besøg på nogle af de hyg-

gelige strandbarer, hvor lokale og turister mødes.

Dag 12. Diani Beach og hjemrejse
Der er lige tid til den sidste dukkert eller souvenir- 

shopping inden vi tjekker ud og kører mod luft-

havnen i Mombasa, hvorfra vi rejser til Danmark.

Dag 13. Ankomst til Danmark

Togrejsen tager ca. 
5 timer, og undervejs 
kører vi bl.a. gennem 
Tsavo National Park, 
hvor vi har udsigt til 
savannen
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Strandområdet ligger ca. 30 kilometer 
syd for Mombasa og flere gange blevet 
udnævnt til Afrikas bedste stranddesti-
nation, der stækker sig over 20 kilometer 
med hvidt koralsand, smukt blåt vand og 
palmer der svajer i baggrunden. Vi bor  på 
et charmerende hotel, direkte på stranden 
og vælger måske at besøge de nærlig-
gende øer, hvor vi både kan opleve delfiner 
og havskildpadder. 
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