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Afrika som kontinent er fantastisk spændende og bare så anderledes end noget andet, 
man kan opleve her på kloden. Kenya har gennem mange år været det foretrukne rejsemål, når 
safari står på ønskelisten. Og det er ikke uden grund. Kenya er et bjergtagende land -  
naturen er fantastisk smuk med skiftende landskaber alt efter hvor man opholder sig i 
landet; befolkningen er venlig og specielt stammefolket tiltrækker vores nysgerrighed med 
deres fremmedartede musik, dans og levevis; dyrelivet i landets mange nationalparker er helt 
utroligt og der er rig mulighed for at opleve dyrene tæt på - i deres naturlige miljø. 

Har man lyst til at afslutte et besøg i Kenya med nogle afslappende dage ved en dejlig 
strand – ja, så er der flere eksotiske steder at vælge imellem! 
Mombasa på Kenyas østkyst, Zanzibar, Mauritius eller Seychellerne.

       Karibu - velkommen!

KENYA

Drømmen om afrika
Denne brochure er lavet som en hjælp til at planlægge lige præcis jeres 
drømmerejse til Kenya. Vi stiller selvfølgelig vores ekspertise og vejledning til 
rådighed og hjælper med at få den helt rigtige rejse sat sammen, så den passer præcis 
til jeres behov og ønsker.
Efter flere  rejser til Kenya,  har vi selvfølgelig vores favoritter, som vi  varmt anbefaler, 
men det er jo ikke sikkert det er jeres. 
 Finder I ikke lige det I søger i denne brochure, så spørg os - vi har det sikkert ”på 
lager”.
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Safari betyder ”at rejse” på swahili. Og en rejse til Kenya 
er bestemt en rejse for livet. For mere end hundrede år 
siden begyndte de første safarier at finde sted. Den-
gang var en safari en jagtrejse, hvor jægeren gik efter 
at nedlægge savannens farligste dyr - løven, leopar-
den, elefanten, bøflen og næsehornet - ”The Big Five”. I 
dag hedder det fotosafari, og der bliver kun skudt med 
kameraer i jagten på de perfekte fotos af Kenyas fanta-
stiske natur og dyreliv.

Indkvarteringen på en safari er også en vigtig del af 
en uforglemmelig rejse i Kenya. Der er mulighed for 
at overnatte på lodges i alle prisklasser - fra turist-
klasse hoteller til overdådige luksus lodges - samt i de 
fantastiske ”tented lodges” og i telt camps midt ude i 
”bushen”. Efter en hel dag med mange store oplevel-
ser og hvor alle sanser har været i brug er det godt at 
komme ”hjem”.

Vi vil vove at påstå: Har man en gang været på safari – ja, så kan det ikke gå hurtigt nok med 
at komme af sted igen, for et liv uden safari er som champagne uden bobler.

Få steder i verden finder man så unikke og eksklusive overnatningsmuligheder 
som på en safaritur i Afrika - her bliver ”hotellet” en del af hele oplevelsen.

Den traditionelle safarilodge er som oftest holdt i den klassiske og varme afrikanske stil , 
og de spænder lige fra det spartanske til det eksklusive og luksuriøse med alt hvad hjertet 
begærer og lidt til. Man bor gerne i små - eller større - hytter, og alt efter standarden er der 
faciliteter som swimming pool, spa, lounge/bar, souvenirbutik, spisestue og udendørs 
spiseområde - en såkaldt boma. 

Vil man gerne lidt tættere på naturen, kan det varmt anbefales at bo på en ”tented lodge/
camp”. Teltene man bor i er på størrelse med hytter, er fuldt møblerede og har eget bad/
toilet og oftest veranda. De yderligere faciliteter svarer til den ”almindelige” lodge, så 
man får altså alle bekvemmeligheder samtidig med, at man tydeligt kan følge med i nat-
tens mange lyde og bevægelser. 

Og vil man helt tæt på skal man selvfølgelig på en safari med overnatning i ”rigtig” telt 
(mobile camps), der sættes op midt ude i bushen. Her indkvarteres man i kubeformede 
telte, der i den lidt mere ”luksuriøse udgave” er møbleret med et lille bord og et par felt-
senge, ellers bare med liggeunderlag og sovepose. Til campen hører fælles toilet og bade-
område (et ”bush shower”), og om aftenen samles man om bålet eller i spiseteltet. Et hold 
bestående af kok, ranger og campassistenter sørger for alt det praktiske. 
En fantastisk oplevelse, hvor man virkelig er midt ude i det afrikanske vildnis!     

PÅ SAFARI -  UNDER KANVAS ELLER MED FEM STJERNER 
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Nairobi er Kenyas hovedstad. Nav-
net kommer fra masai ”Ewaso 
Nyirobi” og betyder koldt vand. 
Nairobi ligger ca. 140 km. syd for 
ækvator og i ca. 1700 meters højde. I 
dag har Nairobi ca. 2,7 millioner ind-
byggere. Byen blev grundlagt i 1899 
som en forsyningsstation på jernba-
nen mellem Mombasa og Uganda. 
Byen i sig selv har ikke meget at 
byde turister, men mange tager 
alligevel en eller to overnatninger 
inden safarien starter. Et besøg til 
Karen Blixens farm er næsten et 
”must” for os danskere. En tur ud til 
farmen kan nemt kombineres med 
et besøg på Langata Giraffe Centre, 
hvor der er mulighed for at komme 
rigtig tæt på de imponerende giraf-
fer. Har man tid i overskud er det 
oplagt at besøge Kenya National 
Museum der ligger i den centrale 
del af Nairobi.
Nairobi er en af de eneste storbyer, 
der kan prale af at have egen natio-
nalpark, hvor man faktisk kan tage 
fotos af løver med højhuse i bag-
grunden. Kun ca. 15 minutters kørsel 
fra centrum ligger nemlig Nairobi 
National Park.
Er man interesseret i at komme ud 
og gå et par huller på en golfbane 
så er dette også en mulighed. I om-
rådet omkring Nairobi ligger der ca. 
10 golfbaner. 

The Karen Blixen Museum 
              – med udsigt til Ngong Hills
The Karen Blixen Museum ligger 
blot 20 km. vest for Nairobi i forsta-
den Karen, naturligvis opkaldt efter 
Karen Blixen. Museet er i dag en af 
de mest populære turistattraktioner 
i Nairobi. Museet er indrettet i stue-
huset på kaffefarmen ved foden 
af Ngong Hills, hvor Karen og Bror 
Blixen flyttede ind i 1917. Efter at 
Karen Blixen i 1931 rejste tilbage til 
Danmark har ejendommen været 
brugt til mange ting, blandt andet 
har her været hus-
holdningsskole. I 1963 
købte den danske stat 
farmen og på Kenyas 
første selvstændig-
hedsdag d. 12. decem-
ber samme år, blev 
Karen Blixens afrikan-
ske farm skænket til 
The National Museum 
of Kenya. 

Nairobi

The Carnivore Restaurant er lidt at et 
tilløbsstykke – i hvert fald hvis man 
kan lide kød. Her har man mulighed 
for at smage alskens afrikansk vildt, 
der tilberedes over åben grill og ser-
veres ved bordene på store spyd. Re-
stauranten er et perfekt ”sidste stop” 
inden man flyver fra Nairobi på de 
sene aftenfly.

I 1980´erne begyndte man at ind-
rette museum i hovedbygningen. 
En kontant gave fra Universal Studi-
os, filmselskabet bag filmen ”Out of 
Africa”, finansierede restaureringen 
af stuehuset og kaffetørreriet. I dag 
kan man se mange af Karen Blixens 
egne møbler, fotografier blandet 
med effekter fra filmen. Så et besøg 
på farmen, hvor Bror & Karen Blixen 
og Dennys Finch Hatton engang ud-

levede deres drømme, er et 
absolut ”must”…

Langata Giraffe Centre 
                            – se giraffen i øjnene
Mange turister kombinerer en tur 
til The Karen Blixen Museum med 
et besøg på Langata Giraffe Center. 
Centret blev oprettet i 1979 i et for-
søg på at beskytte den truede Roth-
schild-giraf. Stedet fungerer stadig 
som avlscenter for disse truede dyr, 
men centrets primære formål i dag 
er undervisning og oplysning om 
beskyttelse af miljøet og det sår-
bare økosystem. På centret lever 
i dag 14 giraffer der dagligt tager 
imod besøgende fra hele verden. 
Fra en høj træ platform har man 
mulighed for at stå ansigt til ansigt 
med verdens højeste dyr. Giraffer 
er nysgerrige dyr og med udsigt 
til en godbid, er de ikke bange for 
at komme helt tæt på – og med en 
tunge på op til ½ meter skal de nok 
få fat på jordnødderne.

GIRAFFEN & BARONESSEN
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Nairobi I 1975 begyndte Kazuri i et lille 
værksted, hvor man eksperimente-
rede med at lave perler af ler. Kazu-
ris grundlægger Lady Susan Wood 
ansatte i begyndelsen to lokale afri-
kanske kvinder, der skulle hjælpe 
hende med at producere de hånd-
lavede perler. Det viste sig dog hur-
tigt at behovet for et fast arbejde 
var stort hos Nairobis kvinder og 
langsomt blev flere og flere ansat. 
Kazuri er fortsat med at vokse og 
har i dag en stor og dygtig arbejds-
styrke. Med årene har deres viden 
omkring ler, glasur og brænding af 
de håndlavede perler udviklet sig 
meget og i dag fremstilles perler til 
halskæder, armbånd, ørenringe og 
hårspænder. 

KAZURI - lille og smuk
Som noget nyt fremstilles også flere 
serier af service – naturligvis med 
inspiration fra den kenyanske kul-
tur og natur. Der er mulighed for 
at besøge fabrikken i Nairobi, hvor 
man kan få et godt indblik i produk-
tionen af disse smukke perler, samt 
naturligvis afslutte besøget i deres 
lille butik. Farver og mønstre inspi-
reret af Afrika gør at Kazuri smykker 
er helt unikke og ikke to smykker er 
ens. Læs mere om Kazuri på: 
www.kazuri.com

The Norfolk Hotel ****
Intet andet hotel i Kenya har så rig og romantisk en historie som The 
Norfolk Hotel. Hotellet åbnede juledag 1904, og gæstelisten rummer 
mange prominente navne fra hele verden, heriblandt Theodore Roose-
velt, Lord Baden-Powell og selvfølgelig Baron & Baronesse Blixen. Siden 
sin åbning har The Norfolk Hotel spillet en ledende rolle i Kenyas farve-
rige historie og er i dag fortsat et af de fineste og bedst kendte hotel-
ler i Nairobi. The Lord Delamere Terrace er i dag, som i safariens spæde 
barndom, fortsat et populært mødested før og efter en safari. Her ser-
veres dagen igennem lette måltider og forskellige drikkevarer. The Nor-
folk Hotel er en blanding af nyt og gammelt, og har en varm atmosfære 
og venlig betjening. De 167 værelser, fordelt på standard, superior og 
fire forskellige typer suiter, er alle holdt i kolonitidsstil. Hotellet har fit-
nesscenter, skønhedssalon, gavebutik og byder desuden på hele seks 
restauranter og barer, blandt andet en hyggelig aftenrestaurant med 
pianomusik. Bag den gamle hovedbygning er der en dejlig terrasse med 
opvarmet swimming pool og i den store have kan man se på både fugle 
og gamle køretøjer. 

 

Vi har et stort udvalg af hoteller i Kenya - lige fra små 
boutique hoteller til country clubs. 

Så spørg os endelig! 

Sarova Panafric *** 
Panafric blev indviet i 1965 at Kenyas første frie præsident H. E. Mzee 
Jomo Kenyatta. Oprindelig havde hotellet kun en fløj med 100 værel-
ser. Grundet opsving i turismen udvidede man allerede i 1969 med en 
fløj mere. I dag har hotellet 154 værelser samt 42 lejligheder. 1991 blev 
hotellet en del af Sarova hotelkæden. Hotellet er et godt turist klasse 
hotel med en rigtig god placering på Kenyatta Avenue. Placeringen på 
en lille bakke gør at man fra nogle af værelserne har en flot udsigt over 
Nairobis ”sky line”. Der er en kun 1 km. ind til Nairobis centrum. Værel-
serne er store og indrettet med de mest basale ting, ikke luksus, men 
et godt sted til prisen. På Panafric findes ydermere en rigtig hyggelig 
morgenmads restaurant hvor man, hvis vejret tillader det, kan sidde 
udenfor på en dejlig terrasse. Ikke langt fra restauranten finder man 
også hotellets store udendørs swimming pool.
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Ngong House *****
Med udsigt over Ngong Hills ligger dette lille og luksuriøse hotel para-
dis. Ngong House giver sine gæster muligheden for, at have et fred-
fyldt og luksuriøst ophold i Nairobi. Stedet ligger i forstaden Karen ikke 
langt fra Karen Blixens afrikanske farm. Omgivet af en stor privatejet 
grund og alligevel ikke mere end ca. 20 minutters kørsel fra Nairobis 
centrum. Værten på stedet er belgiske Paul Verleysen, der flyttede til 
Afrika i 1970. Inden han besluttede sig for, at bosætte sig i Kenya og 
skabe Ngong House nåede han at arbejde som diplomat i blandt andet 
Congo, Rwanda og Elfenbenskysten. Ngong House har plads til maksi-
mum 24 gæster på samme tid. Indkvartering er primært i et af stedets 
fem luksuriøse ”tree-houses”. Alle disse huse er indrettet i forskellig stil 
og smag. Fælles for alle er dog den betagende udsigt til Ngong Hills og 
den uspolerede natur. Ydermere findes en privat hytte med udsigt over 
poolen samt en stor træhytte, der er perfekt for familier idet der her kan 
bo op til 6 personer. I ”main house” findes en dejlig suite der er velegnet 
til gæster med gangbesvær. Ngong House er et fantastisk sted.

Giraffe Manor ****
Har man lyst og penge til en helt 
anden form for indkvartering i 
Nairobi så er The Giraffe Manor 
svaret. Selve hovedbygningen 
blev bygget i 1932 i stil med en 
skotsk jagthytte. Huset blev opført 
lige midt i det store naturområde, 
der i dag udgør Langata Giraffe 
Center. De første Rothchild-giraf-
fer blev introduceret til området i 
1974 og i dag vandrer deres efter-
kommere omkring til stor glæde 
for de mange besøgende. Først 
i 1984 gik huset fra at være en 
privat bolig til at blive et lille og 
eksklusivt hotel. Nærheden med 
girafferne er naturligvis det helt 
store trækplaster. For ingen andre 
steder i verden er det muligt at 
fotografere en giraf, der stikker 
hovedet ind gennem vinduet … 
måske midt under morgenma-
den! Der er ingen hegn, der holder 
girafferne væk fra huset, så de kan 
komme meget tæt på. The Giraffe 
Manor har 6 værelser samt 1 suite, 
alle smagfuldt og luksuriøst ind-
rettet.

Lake Nakuru Lodge ***
Lake Nakuru Lodge ligger ca. 2 ½ - 3 timers kørsel fra Nairobi. Hvis man 
ønsker at flyve hertil kan dette gøres på ca. 25 minutter. Lodgen ligger 
med en flot udsigt over søen – udsigten kan specielt nydes fra terrassen 
foran restauranten, hvor et vandingshul lokker mange dyr og fugle til. 
Lodgen må kategoriseres som turistklasse, servicen er ikke så høj som 
på de andre lodges, men for en enkelt overnatning går det nok. Det er 
placeringen man kommer til Lake Nakuru Lodge for. Her kan bo op til 
120 gæster ad gangen og lodgen byder på mange forskellige værelses 
kategorier. Her findes ydermere en pool beliggende i en dejlig tropisk 
have – så efter en lang dag med safari er der mulighed for slappe af og 
lade alle indtrykkene sive ind. 

Sarova Lion Hill Lodge ***
Sarova Lion Hill går for at være den bedste lodge i Lake Nakuru National 
Park. Lodgen åbnede dørene for de første gæster i 1986. Oprindelig var 
her kun en simpel teltcamp beliggende på Lion Hill, som lodgen senere 
tog navn efter. Fra lodgen er der udsigt over The Rift Valley og søen med 
dens tusindvis af flamingoer, pelikaner og andre fugle. I den dejlige 
have er der mulighed for at få serveret middag, hvis man ikke vælger 
The Flamingo Restaurant eller udsigtsterrassen foran The Rift Valley Bar. 
Når solen er på sit højeste midt på dagen, kan man slappe af ved poolen, 
forkæle sig selv med massage og skønhedsbehandling, eller købe sou-
venirs i gavebutikken.  Lodgen har i alt 67 hyggeligt indrettede værelser, 
der alle har veranda med udsigt mod søen.
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I et bjergrigt område ca. 50 km. fra 
Nairobi finder man The Rift Valley, 
der er verdens længste kløft på godt 
6.400 km. og skærer sig gennem 
kontinentet helt fra Mellemøsten til 
Mozambique i det sydlige Afrika. 
Her finder man de to søer: den 
berømte Lake Nakuru og den min-
dre kendte Lake Naivasha.

The Rift Valley

SØERNES LAND

LAKE NAIVASHA
              – på besøg hos næsehorn 
og flodheste
Lake Naivasha ligger blot 1 ½ times 
kørsel fra Nairobi og er derfor et 
ideelt sted at tilbringe en eller to 
nætter. Søen ligger ikke i en natio-
nalpark, hvilket betyder at dyrelivet 
er begrænset til hundredevis af for-
skellige fuglearter, en del antiloper 
samt flodheste. Lake Naivasha er 
en ferskvandssø og byder på gode 
muligheder for at fiske. Søen er 
ca. 170 km2 stor og ligger i meget 
smukke naturomgivelser, blandt 
andet med vulkanen Longonot 
i baggrunden. Har man lyst til at 
prøve kræfter med denne forholds-
vis unge vulkan kan dette også lade 
sig gøre – men husk at bestige vul-
kanen i morgentimerne! Inden det 
bliver alt for varmt.

Mbweha Camp ****
Mbweha Camp ligger i det 6400 hektar store privat ejede Congreve 
Conservancy og grænser mod syd op til Lake Nakuru National Park. I det 
fjerne ses Eburu og Mau bjergene. De 10 hytter er bygget af lava sten 
med stråtækt tag og indrettet i en nutidig afrikansk stil. I campen er der 
en meget varm og afslappende stemning. Efter en lang dag med safari 
oplevelser går man i seng akkompagneret af mange nye og ukendte 
lyde … måske en løve der brøler ud i natten! Her kan arrangeres bush 
walks og aften safari – eller det ultimative...en tur i en varmluftballon 
over den smukke Great Rift Valley.

LAKE NAKURU
             – på besøg hos flamingoerne
Mellem Nairobi og Masai Mara lig-
ger Lake Nakuru. Søens mange 
fisk tiltrækker et væld af fugle, ikke 
mindst mange forskellige hejrer, 
der sammen med bøfler nyder de 
sumpede græsområder langs søens 
bredder. På bådture har man mulig-
hed for at komme tæt på flodhe-
stene der opholder sig i vandet det 
meste af dagen. Først når solen er 
gået ned kommer de på land for at 
græsse. Med sådan et varieret dyre-
liv er begge søer absolut et besøg 
værd – og specielt hvis man har en 
lille ornitolog i maven, for så er en 
overnatning eller to ved søerne et 
”must”. Idet søerne ligger en-route 
med Masai Mara kan et stop ved 
enten Lake Nakuru eller Lake Nia-
vasha gøre de mange køretimer 
mere tålelige.
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Når man begynder at se kame-
ler anført af det stolte Samburu 
folk langs vejene, har man krydset 
ækvator og er på vej mod Kenyas 
tørre nord. Her, ca. 325 km. nord 
for Nairobi, ligger de tre reservater 
Samburu (104 km2), Buffalo Springs 
(194 km2) og Shaba (130 km2). 
Det tørre klima og barske landskab 
passer perfekt til de mere hårdføre 
dyr som oryx-antilopen, gerenuk-
antilopen (også kaldet girafantilope 
pga. dens lange hals), den smalstri-
bede zebra (Grevy’s) og netgiraffen. 
Specielt i Samburu er der store chan-
cer for at se den sky leopard. 

Samburu, Buffalo Springs & Shaba

DET BARSKE NORD

Reservaternes livgivende nerve er 
Uaso Nyiro River - floden med det 
brune vand. Her trives flodheste og 
5-6 meter lange krokodiller, mens 
leoparden holder til i den mere fro-
dige vegetation langs flodbredden. 
Parkerne har også et kæmpe udbud 
af forskellige fugle og på én dag kan 
man hurtigt observere mere end 50 
forskellige arter. Samburu, Buffalo 
Springs og Shaba National Reser-
ves adskiller sig fra Kenyas andre 
nationalparker pga. landskabet og 
de unikke dyrearter, og er derfor et 
“must” hvis man har længere tid i 
Kenya. De tre parker kan blandt an-
det kombineres med safari i Mount 
Kenya National Park.

Sarova Shaba Game Lodge ***
Midt i Shaba National Reserve ligger denne dejlige lodge der siden 1989 
har budt sine gæster velkommen. Der findes ikke andre lodges i natur-
reservatet – kun en safari camp. Selve lodgen og al den omkringliggende 
natur har spillet en stor rolle i den legendariske Joy Adamsons liv. Hendes 
mand, George Adamson, arbejdede som parkbetjent og var en dag nød-
saget til at dræbe en menneskeædende hunløve. Det viste sig at hun-
løven havde en nyfødt killing og det endte med at Joy måtte tage sig af 
at opfostre Elsa. Gennem årene har reservatet været brugt mange gange 
i forbindelse med optagelser af film og naturprogrammer – mest kendt 
er jo nok filmen: Born Free. Derfor kaldes Shaba i dag også for ”born free 
land”. På lodgen findes 80 dejlige værelser hvor indretningen er inspire-
ret af de lokale stammer samt det tørre klima – alle værelser har udsigt 
over floden Uaaso Nyiro.

Elephant Bedroom Camp ****
Elephant Bedroom Camp er smukt beliggende ved Ewaso Nyiro floden 
i Samburu National Reserve. Campen er omgivet af de karakteristiske 
dum-palmer og andre smukke træer og buske. Her findes 12 luksus telte 
– alle telte er indrettede i en rustik afrikansk stil. For gæsternes komfort 
er her både koldt og varmt vand samt elektricitet. Når gæsterne kommer 
tilbage fra dagens sidste safari tur nydes middagen i campens hyggelige 
og intime restaurant. Her fordøjes alle dagens oplevelser mens man ny-
der kokkens lækre mad. Ønsker man at spise under den afrikanske nat-
tehimmel kan dette også arrangeres. I området ses ofte elefant og løve 
flokke samt mange forskellige slags antiloper, en sjælden gang er også 
den sky leopard blevet spottet. I sandhed et fantastisk sted.
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Der er et meget varieret dyreliv i 
Amboseli, der ud over de fantasti-
ske elefanter også giver mulighed 
for, at man på nært hold kan opleve 
løver og geparder. Fuglelivet er 
også fantastisk, og selvom der 
kommer en del turister er natio-
nalparken abso-llut et besøg værd 
- om ikke andet så for den enestå-
ende beliggenhed med udsigt til 
verdens højeste fritstående bjerg.

Amboseli Nationalpark

Tortilis Camp ****
Hvis man er til fantastisk luksus i telt så er Tortilis Camp det rette sted at 
tage til. Campen er beliggende på grænsen til Amboseli National Park 
med udsigt til Mount Kilimanjaro. Her får man på alle måder en meget 
høj standard – lige fra den eksklusive mad der serveres i restauranten, 
til de store lækre telte. Stedet må absolut betegnes som områdets bed-
ste indkvartering. Her er også eksklusivt på den måde at her ikke er 
specielt mange gæster! Der findes nemlig kun 17 stk. 2-personers telte 
samt et familiehus med plads til 4 personer. Alle teltene har naturligvis 
fast bund, private faciliteter samt en træveranda – det perfekte sted for 
at nyde en kop ”afternoon tea”. Tortilis Camp har vundet mange inter-
nationale priser for både at være en af Kenyas absolut bedste ”tented 
camps”, men også for at drive campen miljøvenligt.

Kibo Safari Camp ***
Vi siger Karibu til denne lille perle af en camp midt i Amboseli National 
Park. Denne fantastiske camp er beliggende med udsigt til det maje-
stætiske Mount Kilimanjaro. Hele campen er bygget rustikt i træ og 
som en ”rigtig” telt camp i kanvas stil. Campen er omkranset af elektrisk 
hegn der holder de store dyr ude. Det betyder at man kan gå frit rundt 
på campens område, uden at være ledsaget af en bevæbnet vagt. Man 
bor i simple og enkelt indrettede telte. De 61 telte har alle fast bund, 
toilet og badefaciliteter samt et par svage elektriske lamper. Det er ikke 
luksus, men her er hvad man har behov for. Strømmen kommer fra en 
lydløs generator i campen, som kun er tændt et par timer om aftenen og 
så igen om morgenen. Så opladning af diverse elektroniske apparater 
sker i receptionen. Personalet er meget flinke til at hjælpe med al den 
forskellige moderne elektronik gæsterne dukker op med. Med udsigt til 
Mount Kilimanjaro kan man nyde en tur i poolen eller en drink i baren 
efter en lang og støvet safaridag. Om aftenen tændes der gerne op i 
bålet så gæsterne kan sidde og tale om dagens fantastiske oplevelser.

Mange har set billedet af elefan-
terne der vandrer over sletten med 
Kilimanjaros sneklædte top i bag-
grunden. Dette er Amboseli Natio-
nal Park, der nok har den smukkeste 
beliggenhed blandt Kenyas natio-
nalparker. 

Parken blev etableret i 1974 og 
dækker et område på knap 400 
km2. Vegetationen i parken vari-
erer meget – her findes alt lige fra 
grønne åbne sletter til store områ-
der med skove af akacietræer. 

MED KILIMANJARO SOM 
NABO Smeltevandet fra Mount Kilimanjaro 

i Tanzania løber over grænsen ind i 
Amboseli, hvor det forgrener sig 
under jorden og danner vådområ-
der rundt om i parken. 

Dette er perfekte vilkår for elefan-
ter, der er Amboselis anden store 
attraktion. Flokke på flere hundrede 
individer kan ses her, og flere af de 
gamle hanelefanter siges at bære 
nogle af Afrikas største stødtæn-
der. De mange elefanter sætter dog 
deres spor på parken, hvis vegeta-
tion bærer tydeligt præg af de store 
dyrs hærgen. 
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Amboseli Serena Safari Lodge ***
Denne hyggelige lodge er beliggende midt i Amboseli National Park 
med en betagende udsigt til Mount Kilimanjaro og græs savannen. 
Efter en lang dags safari kan man nyde sin fritid ved poolen eller på en 
liggestol i skyggen af et akacietræ. Udsmykningen overalt på lodgen 
er inspireret af de små runde hytter, som masaierne selv bor i. Specielt 
på værelserne kommer masai traditionerne klart til udtryk med perle 
broderede lampeskærme og naturalistiske vægmalerier. Alle 92 dejlige 
værelser har naturligvis private faciliteter samt en mindre veranda der 
vender ud til en lund med akacietræer.

Finch Hatton’s Camp ****
Ved foden af Chyulu Hills i Tsavo West National Park ligger Finch Hatton´s 
Camp, en helt igennem fantastisk ”tented camp”. Campen ligger midt 
i den vilde natur, fjernt fra andre lodges og er ikke indhegnet. Den er 
opkaldt efter den engelske aristokrat og eventyrer Denys Finch Hatton, 
som Robert Redford gjorde verdensberømt i filmen ”Out Of Africa”. Som 
kun 24-årig kom Finch Hatton i 1911 til Kenya og forelskede sig i landet 
med det samme. Finch Hatton kunne lide Mozart på grammofonen, 
god mad og krystalglas til champagnen – og det helst ved bålet under 
den afrikanske stjernehimmel, hvor teltet var slået op. Denne luksus 
og stil skinner igennem i Finch Hatton´s Camp, hvor intet er overladt til 
tilfældigheder. Her i Tsavo hvor Finch Hatton levede og døde føres en 
enkelt mands drøm om at tilbyde Kenyas gæster det bedste af det bed-
ste 100% ud i livet. Campen har en førsteklasses restaurant, hyggelig 
bar, stor swimming pool, gavebutik, bibliotek, lounge og terrasse med 
udsigt til Kilimanjaro i det fjerne og det nærliggende vandhul, hvor flod-
heste holder til. De 25 store og luksuriøse telte er fuldt møbleret, og der 
er virkelig kælet for detaljerne. Alle teltene har naturligvis private facili-
teter. Til hvert telt hører en veranda med et par stole, bord samt solseng. 
Teltene ligger direkte mod søen hvor flodhestene sørger for underhold-
ningen. Finch Hattons Camp er slet og ret en oase i Tsavo National Park, 
og uden tvivl en af Kenyas bedste ”tented camps”.

Kilalinda Lodge ****
Kilalinda Lodge er et stille og luksuriøst tilflugtssted beliggende i et 
stort privat vildtreservat i yderkanten af Tsavo East National Park. Lod-
gen er placeret på Athi flodens bred og har en fantastisk udsigt til Yatta 
plateauet. På en klar dag kan man mod syd se Mount Kilimanjaro. Lod-
gen er omgivet af en smuk have der står i klar kontrast til Tsavos vilde 
og barske natur. Her findes 6 hytter, der alle er individuelt indrettede, 
opkaldt og inspireret af de lokale stammer. Ud for hver hytte findes en 
privat veranda med udsigt over den sandede flodbred. Her er hverken 
sparet på komfort eller luksus. Maden på Kilalinda Lodge er et kapitel 
for sig, idet man også her naturligvis ønsker at tilbyde et første klasses 
produkt. Meget af det frugt og grønt, der serveres for gæsterne er dyr-
ket på en nærliggende lokal gård. Brød, kager og pasta bliver også lavet 
på stedet.  Så efter en fantastisk nat i de skønne hytter og et godt måltid 
mad er man klar til at tage på safari og lade naturen bombe en med 
indtryk. Her kan ud over de mere traditionelle safari ture i jeeps også 
arrangeres ”walking safari”, ture hvor fokus er på det fantastiske fugleliv 
samt fisketure.

Ol Tukai Lodge ***
Ol Tukai Lodge har en perfekt beliggenhed i Amboseli National Park 
med en enestående udsigt til Mount Kilimanjaros sneklædte top. Når 
man ikke er på ”game drive” kan man nyde livet i skyggen ved swim-
ming poolen, tage en kølig drink i den tilstødende bar eller gøre brug 
af biblioteket, der også har udsigt til Kilimanjaro. Om aftenen serveres 
en fantastisk buffet i ”The Elephant Bar”, mens elefanterne hygger sig 
omkring vandhullet. Baren lukker først når sidste mand er gået i seng 
– og hører man til dem, der holder ud længe, er der chance for at se 
leoparden snuse omkring. Alle de 80 dobbeltværelser er hyggeligt ind-
rettede, og har en enestående udsigt til enten Mount Kilimanjaro eller 
over den flade græs savanne. Ligeledes har alle værelser en lille veranda 
hvorfra dyrelivet kan nydes. Her findes, som et af de få steder i Kenya, 2 
værelser som er specielt indrettede med handicap faciliteter. Kan man 
ikke nøjes med standard værelserne findes her også en privat villa, Kibo 
Villa, med 3 værelser, terrasse og jacuzzi.
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Tsavo National Park er Kenyas - og 
en af Afrikas - største nationalpar-
ker. Her er næsten 21.000 km2 safari 
område - svarende til et areal halvt 
så stort som Danmark. Parken er 
delt i to, Tsavo East og Tsavo West, 
af hovedvejen og jernbanen mellem 
Nairobi og Mombasa. Denne jern-
bane spillede i 1899 en rolle i et af 
Afrikas store sagn. Det fortælles, at 
to store hanløver dræbte 120 arbej-
dere under opførslen af broen over 
Tsavo River. Det skabte legenden 
om “The Maneaters of Tsavo” – De 
menneskeædende løver fra Tsavo.
Løver findes stadig i Tsavo, sammen 
med leoparder, næsehorn, bøfler, 
elefanter, eland, kuduer og mange 
andre af Kenyas savanne dyr. Natu-
ren i Tsavo er fantastisk smuk og helt 
anderledes end i de øvrige af Kenyas 
nationalparker. Landskabet varierer 
fra de store vidstrakte græssletter 
til kuperede områder med akacie-
træer. De store afstande kan til tider 
gøre det svært at finde rovdyrene, 
men det kompenserer de smukke 
omgivelser for. 

DEN RØDE JORD

Det er også i Tsavo, at der er rig lej-
lighed for at møde de mystiske og 
imponerende baobab træer. Disse 
træer kan blive op til 1000 år gamle 
og sagnet lyder at de vokser 1 meter 
i diameter pr. hundrede år. De vokser 
ikke tilsvarende i højden. Baobab 
træer har et meget karakteristisk 
udseende i forhold til andre træer – 
det ser nemlig ud som om de vokser 
med rødderne opad. Ved de vulkan-
ske ferskvandskilder Mzima Springs 
er der bygget et unikt og populært 
undervandsobservatorium,
hvor man kan være heldig og se flod-
heste, der vægtløse “svømmer” forbi. 
En af de store fordele ved Tsavo er, at 
her ikke kommer så mange turister, 
som i Kenyas øvrige nationalparker. 
Her oplever man virkelig det ægte 
afrikanske vildnis. Beliggenheden 
tæt ved Mombasa gør Tsavo til en 
perfekt safaridestination for folk på 
badeferie ved Malindi og kysterne 
syd og nord for Mombasa.

Tsavo East & West 

Kilanguni Serena Lodge ***
Kilanguni Serena Lodge i Tsavo West blev bygget helt tilbage i 1962 
og blev derved Kenyas første safari lodge. Lodgen er beliggende med 
udsigt over de store sletter mærket af nyere vulkansk aktivitet, de 
smukke Chyulu bjerge samt Mount Kilimanjaro. Hotellets restaurant og 
bar ligger helt åbent og med udsigt til et vandhul der både nat og dag 
lokker mange dyr til. Hele lodgen er bygget i sten og rå materialer for at 
give den rigtige fornemmelse, af at være midt i den barske natur. Indret-
ningen i de 53 værelser er også inspireret af de barske omgivelser. Alle 
værelser er naturligvis udstyret med private faciliteter samt en privat 
veranda med en flot udsigt. Her findes også en mindre swimming pool.
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Fantastisk! Andre ord kan vel 
næppe beskrive en af verdens stør-
ste naturoplevelser. Masai Mara 
National Reserve ligger 275 km. fra 
Nairobi og består af 1.812 km2 safari 
oplevelser. Parken deler grænse 
med den næsten lige så berømte og 
langt større park Serengeti Natio-
nal Park i Tanzania. Sammen udgør 
de to nationalparker et paradis for 
Afrikas dyreliv – og for os der elsker 
safari. 

Masai Mara er blandt Afrikas mest 
berømte nationalparker, som både 
forfattere, naturfotografer og film-
instruktører har bragt ind i alver-
dens stuer. Blandt andet er BBC´s 
programserie Big Cat Diary optaget 
i Masai Mara – i området tæt på 
Governors´ Camp. På visse tidspunk-
ter af året kan der virke overrendt, 
men alligevel er der noget specielt 
over Masai Mara. Selv garvede rej-
sende og naturentusiaster indrøm-
mer, at netop denne nationalpark er 
blandt deres favoritter. 

Måske er det pga. de endeløse 
sletter med de karakteristiske aka-
cietræer, den umådelige himmel, 
det fantastiske dyreliv og så selv-
følgelig den årlige vildtvandring, 
hvor mange hundredtusinde gnuer 
og zebraer strømmer ind fra Seren-
geti National Park for at tilbringe 
de næste måneder på Masai Maras 
grønne sletter.

Dyrelivet i Masai Mara er exceptio-
nelt - både i antal og variation. Slet-
terne myldrer med gnuer, zebraer, 
giraffer, impalaer og gazeller, som 
tiltrækker leoparder, geparder og 
store flokke af løver. Elefanter, bøf-
ler, sjakaler, hyæner og selv det 
sjældne sorte næsehorn bebor slet-
terne, mens flodheste og krokodiller 
holder til i floderne. Fuglene kom-
mer i alle størrelser og farver, lige fra 
kolibrier og oksehakkere til strudse 
og mægtige ørne og gribbe. Her er 
virkelig mulighed for at komme tæt 
på dyrene i deres naturlige miljø. 
Alt dette kan man opleve på et par 
enkelte dage i Masai Mara, men 
der er oplevelser nok til et længere 

Masai Mara Game Reserve 

MASAIERNES OG LØVERNES 
HJEM

ophold. Og ikke to dage er ens. 
Mange besøgende bruger et par 
dage i parken og bor derfor det 
samme sted.  Ønsker men at bruge 
yderligere dage her, kan det anbefa-
les at man bor to forskellige steder, 
således at man ikke kører safari i de 
samme områder under hele ophol-

det. Det er oplagt at kombinere 
Masai Mara med en længere safari-
rejse hvor nogle af de andre fanta-
stiske parker besøges.
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Tipilikwani Camp ****
Tipilikwani camp ligger ved floden Talek med udsigt over Masai Maras 
store endeløse sletter. I denne camp findes der kun 20 telte. Alle telte er 
rustikt indrettet i varm og klassisk safaristil. Når aftenen falder på nydes 
indtages det stemningsfulde lounge område og dagens oplevelser 
fordøjes. Måltiderne på Tipilikwani Camp er et helt kapitel for sig – for 
kokken forkæler sine gæster hver dag. Ønsker man at nyde en middag 
under den afrikanske nattehimmel kan dette arrangeres. Fantastiske 
måltider, en meget personlig service og traditionel afrikansk gæstfrihed 
komplimenterer campens smukke beliggenhed.

Mara Serena Safari Lodge ****
Ikke mange andre lodges i Masai Mara National Park kan tilbyde deres 
gæster en så fantastisk beliggenhed, som Mara Serena Safari Lodge kan. 
Fra lodgen har man den mest utrolige udsigt over de endeløse sletter 
og Mara floden. Man befinder sig bogstaveligt talt midt i dyrenes årlige 
vandringsrute. Byggestilen på lodgen er absolut inspireret af de lokale 
masaier. Alle 74 værelser er bygget i individuelle og forskudte enheder. 
På den måde har alle værelser en uforstyrret udsigt. Lodgens restaurant 
er opført med 3 store og 3 mindre kupler, der skal symbolisere masaier-
nes hytter – de såkaldte ”manyattas”. Der kan slappes af ved den dejlige 
pool eller på en solseng i skyggen af de store træer. Mara Serena Safari 
Lodge er absolut et besøg værd.

Sarova Mara Game Camp ***
Rigtig hyggelig førsteklasses “tented camp” hvor man bliver indlogeret 
i møblerede luksustelte, der alle har eget brusebad og toilet. Campen 
ligger i en stor eksotisk have, hvor man kan nyde frokosten og slappe af 
ved swimming poolen. Der findes yderligere udsigtsveranda, hyggelig 
bar med åbent ildsted, dejlig restaurant og en butik med safariudstyr 
og souvenirs. Alle 75 hyggelige telte er bygget med permanent tag og 
gulv. Sarova Mara tilbyder desuden massage med udsigt til savannen og 
de npopulære ballonsafari, som man ikke må snyde sig selv for. En helt 
enestående oplevelse! Sarova Mara Game Camp er et godt udgangs-
punkt for, at opleve Masai Maras fantastiske dyreliv.

Olonana Camp ****
Livet i Olobana Camp har sit helt eget tempo. Den daglige rytme i cam-
pen er så vidt muligt indrettet efter gæsternes ønsker og naturligvis 
dyrenes forskellige aktiviteter. Olonana Camp ligger ved breden af den 
smukke Mara flod. Campen er absolut i luksus klasse og her er gjort alt 
for at skabe den ægte safari stemning. Olonana er opkaldt efter den 
legendariske masai leder Laibon. Mellem de forskellige game drives er 
der mulighed for at slappe af ved swimming poolen, læse naturbøger i 
de bløde sofaer i biblioteket eller spotte dyr fra den store åbne veranda. 
Her findes 12 rummelige permanente telte. Alle telte er smagfuldt ind-
rettede og med al den komfort et luksus telt skal have: private faciliteter 
samt stor terrasse med udsigt til Mara floden. Maden på Olonana Camp 
er også et kapitel for sig. De veluddannede kokke kræser virkelig for ste-
dets gæster.

Januar – marts:
I årets første måneder fødes gnu 
kalvene i den sydøstlige del af 
Serengeti. Grønt græs og godt med 
vand er gode vilkår for kalvene, der 
hurtigt skal vokse sig større og stær-
kere.

April – juni:
Den lange regntid begynder og 
gnuer og zebraer vandrer mod det 
vestlige Serengeti, hvor også par-
ringen foregår. I slutningen af juni 
er den mægtige flok klar til at krydse 
floden til Masai Mara i Kenya.

Juli – oktober:
Den farefulde Grumeti River krydses 
og de dyr, der har overlevet floden 
og krokodillerne når Masai Mara og 
den frodige savanne, hvor de bliver 
frem til oktober.

November – december:
Den korte regn sætter ind og flok-
kene begynder igen at bevæge sig 
tilbage til Serengeti i Tanzania.

”The Big MigraTion”
En af verdens største naturscene-
rier udspiller sig hvert år i Tanzanias 
Serengeti National Park og Kenyas 
Masai Mara National Park. Det er 
den store vildtvandring – The Big 
Migration – hvor millioner af gnuer 
og zebraer følger regnen mod fro-
dige græssletter. En nøjagtig tids-
plan findes ikke, da det er regnen, 
der bestemmer dyrenes adfærd, 
men følgende kan bruges som ret-
tesnor for begivenhederne:
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Alle Governors´ Camps tilbyder game drives i åben jeep, ballonsafari og udflugter til Lake Victoria og Great Rift 
Valley. Alle camps er åbne og uden hegn, men gæsternes sikkerhed bliver der selvfølgelig ikke taget let på.

Govenor’s Camp ****
Den luksuriøse ”tented camp” Governors´ Camp har en helt enestående 
beliggenhed i den frodige vegetation langs Mara floden. De fleste af 
de 36 telte ligger med udsigt til floden, der er fyldt med flodheste og 
krokodiller, mens andre telte har udsigt til den smukke græssavanne. 
Alle de permanente telte er møblerede i klassisk safari stil og har bruse-
bad, toilet og en lille udsigtsveranda. Siden 1972 har campen budt sine 
gæster velkommen til en fuldstændig ægte og enestående oplevelse.

Little Govenor’s Camp ****
Little Governors´ Camp har fortryllet mange rejsende, lige fra nygifte på 
bryllupsrejse til præsidenter. Campen ligger gemt væk mellem træerne 
omkring et stort sumpområde, så udsigten fra verandaen er ny hver 
dag. Alene det at komme til campen er en oplevelse – først krydser man 
Mara flodi båd og herefter er der et lille stykke til fods gennem skoven 
(kan ikke anbefales for gangbesværede). Little Governors´ er kun halvt 
så stor som sin ”storebror” Governors´ Camp, hvilket giver den en mere 
intim atmosfære. De 17 store permanente telte er hyggeligt møblerede i 
klassisk safari stil og har brusebad, toilet og veranda med udsigt til sum-
pområdet, der vrimler med dyr og fugle. Teltet oplyses ved hjælp af gas  
eller med stearinlys. Så det er nemt at drømme sig tilbage til de svundne 
tiders eventyrere der drog ud på den afrikanske savanne.

Govenor’s Il Moran Camp ****
Man tror det næsten ikke! At det kan blive mere luksuriøst og eksklusivt 
… men det kan det! Denne camp består af kun 10 store permanente 
(60m2) luksus telte og stemningen er derfor meget intim. Indretningen 
i teltene er meget anderledes end på de øvrige Governors´ camps, idet 
alle møbler er udskåret rustikt i træ fundet på området således at ingen 
møbler er ens. Alle teltene har naturligvis toilet, bidet og bad. Mara flo-
den kan nydes uhindret fra udsigtsverandaen.

Govenor’s Private Camp ****
Hvis man er en større familie eller mindre gruppe på op til 16 personer 
kan man leje denne private camp. Således bor her kun et hold gæster 
ad gangen. Man har valgt at placere campen lige ned til den bugtende 
Mara flod ved et sted hvor dyrene kommer for at drikke, flodhestene 
ligger under vand hele dagen og elefanterne bringer deres små kalve 
ned for at lege i vandet. Den personlige kontakt med personalet, der 
yder en formidabel service, er noget gæsterne, der har boet her husker 
som et specielt minde.

GOVENOR’S CAMPS - Masai Mara National Park

For mere end hundrede år siden 
var området, hvor Governors´ 
Camp ligger i dag, forbeholdt den 
britiske guvernør i Kenya og hans 
royale gæster. Han var en meget 
heldig mand, for lige præcis dette 
område et noget af det mest fanta-
stiske landskab Kenya kan tilbyde. 
Beliggende ved Mara-floden med 
flodheste og krokodiller som nær-
meste nabo og de enorme sletter 
med rovdyr og vildt i baghaven – 
det kan næsten ikke blive bedre. I 
dette område findes fire luksuriøse 
”tented camps”. Governors´ Camp 
har i mere end 30 år været føre-
nde indenfor traditionelle luksus 
”tented camps”. Målet har været at 
give gæsterne nogle uforglemme-
lige oplevelser af og i den vilde afri-
kanske natur. Gennem årene har de 
støttet de lokale masai samfund og 
derved forbedret deres muligheder 
for at gå i skole samt blive behandlet 
for diverse sygdomme. Governor’s 
Camp  har modtaget mange priser 
og været med i et utal af naturfilm - 
f.eks. BBC’s ”Big Cat Diary”. 
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Den næsten 770 km2 store natio-
nalpark Aberdare ligger i Kenyas 
centrale højland og er især kendt for 
sine berømte trætop-hoteller, Tre-
etops og The Ark. 

Beliggende i 2-4.000 meters højde 
får området en del regn, der skaber 
vandfald og små vandløb og giver 
næring til regnskoven. I bambus-
skoven kan man være heldig at se 
den meget sjældne og sky bongo-
antilope. På grund af den frodige 
og tykke vegetation kan det være 
svært at se dyrene, når man kører 
rundt i parken. 

MED UDSIGT TIL 
TRÆTOPPENE

Treetops Hotel ***
Det kendte Treetops Hotel i Aberdare National Park startede ydmygt i 
1932 med to værelser højt oppe i et gammelt træ. I 1952 udvidede man 
til fire værelser, og i februar samme år kunne man byde velkommen til 
hotellets nok mest prominente gæst. En ung engelsk pige klatrede op i 
træet en eftermiddag, for næste morgen at kravle ned igen som Queen 
Elizabeth II – idet hendes far King George VI var afgået ved døden i løbet 
af natten. I dag er Treetops Hotel kendt af globetrottere verden over, 
som ikke tager på en safari i Kenya, uden et ophold her. Hotellet ligger 
med udsigt over to vandhuller, hvor næsehorn, elefanter, vortesvin og 
løver har deres daglige gang. Her findes fire udsigtsverandaer og en stor 
tagterrasse, hvilket giver perfekt mulighed for fotografering. De fleste 
gæster sidder oppe det meste af natten og nyder det fantastiske dyreliv 
på tæt hold, og det er da også sket, at en flok løver har kastet sig over et 
vortesvin lige nedenfor hotellet. For den ”søvnige” gæst er der mulighed 
for at skrive sig på en liste med forskellige dyrearter, og dermed sikre 
sig en vækning når netop det valgte dyr er ved vandhullet.  Hotellet har 
i dag 50 små, men komfortable værelser med fælles bad og toilet, og 
yderligere et par suiter med privat bad og toilet. Treetops Hotel er en 
unik oplevelse, der bør indgå i enhver safari i Kenya.

Aberdare Nationalpark 

Og her kommer trætop-hotellerne 
ind i billedet. Bygget på pæle lige 
ved siden af vandhuller, kan man 
både dag og nat nyde synet af 
dyrene, der kommer ned for at 
drikke. I dagstimerne er det ofte 
elefanterne og antiloperne. Når nat-
ten falder på kan løver, leoparder, 
hyæner og næsehorn dukke op. En 
enkelt overnatning på et af disse 
unikke hoteller er en perfekt start 
på en safari i Kenya. På grund af den 
høje beliggenhed må man påregne 
skyet og diset vejr næsten dagligt.
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VED FODEN AF KENYAS 
HØJESTE BJERG

Serena Mountain Lodge ****
Serena Mountain Lodge ligger på bjergsiden af Mount Kenya i udkan-
ten af en frodig skov, og er det ”trætop-hotel” der ligger tættest på 
Nairobi. På vejen hertil passeres mange kaffe- og ananasplantager, 
inden man når de frodige regnskove på bjergets skråninger. Serena 
Mountain Lodge  ligger i knap 2.200 meters højde. På en klar dag er der 
en fantastisk udsigt til Mount Kenya, der er Kenyas højeste og Afrikas 
næsthøjeste bjerg, og der kan arrangeres trekking ture på bjerget. Alle 
42 værelser har privat bad og toilet samt altan, hvorfra man kan nyde 
livet omkring vandhullet. Fra panorama baren er der også en fantastisk 
udsigt, men har man lyst til at komme endnu tættere på, er der ved 
vandhullet bygget et lille skjul, der nås via en tunnel.

Øst for The Rift Valley og kun 150 
km. fra Nairobi domineres det ken-
yanske højland af det imponerende 
Mount Kenya. Bjerget står 5.199 
meter højt og er Kenyas højeste 
bjerg. Mount Kenya National Park 
er knap 715 km2 og blev i 1997 ind-
skrevet som ”UNESCO World Heri-
tage Site”. 

Området er gammelt Kikuyu land 
og bjerget helligt ifølge stammens 
fortællinger. Derfor byggede kiku-
yuerne deres hytter således at de 
havde udsigt over Kirinyaga (det 
lysende bjerg).  Vegetationen er 
meget varieret, naturligvis afhæn-
gig af hvor højt eller lavt oppe man 
er på bjerget. 

ÆGTE AFRIKANSK VILDNIS

Mount Kenya Nationalpark

Man kan faktisk finde alt fra traditio-
nel savanne fauna til bambus skov. 
Derfor er dyrelivet også forskelligt 
fra meget andet man kan opleve i 
Kenya. 

Her findes blandt andet den meget 
sjældne sorte og hvide colobus abe, 
den meget sky og truede bongo 
antilope samt et væld af øgler og 
fugle. Bestigning af Mount Kenya og 
anderledes safari oplevelser er det, 
der trækker folk til lige netop dette 
område.
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Sweetwaters Tented Camp ****
Sweetwaters er beliggende i den private naturpark Ol Pejeta. Det er en 
enkel og dejlig ”tented camp” hvis oprindelse går tilbage til 1970´erne 
hvor chefen for parken boede her. Sidenhen har Serena hotel kæden 
overtaget driften af campen. Her findes 39 hyggelige permanente telte 
med de faciliteter, man har behov for: bad/toilet samt egen veranda 
med udsigt til vandingshullet. Teltene er placeret i to niveauer med 
udsigt til Mount Kenyas hvide tinder: forreste række på jorden, mens 
den bageste række er bygget på pæle. Foruden selve teltcampen kan 
man også bo i det gamle hus i kolonistil. Ol Pejeta House var oprindelig 
Adnan Khashoggis hjem. Naturligvis findes her også en god restaurant, 
en mindre pool, en hyggelig bar med åben ild samt en udsigtsveranda, 
hvor man kan nyde de lokale ”beboere”, når de kommer ned for at drikke. 
Ud over de almindelig safari ture er der også mulighed for at besøge 
Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary – det eneste rehabiliteringscenter 
for chimpanser i Kenya. Et besøg hos det tamme sorte næsehorn Morani 
er også en populær udflugt for Ol Pejetas gæster. Morani blev født i 1974 
og bragt til Ol Pejeta efter, at hans mor var blevet slået ihjel af kryb-
skytter. I dag bor han i stor indhegning hvor han døgnet rundt er under 
beskyttelse af bevæbnede vagter. Ol Pejeta Conservancy er den park 
tættest på Nairobi, hvor man kan opleve ”The Big 5”.

Lewa Wildlife Conservancy ****
I det nordlige Kenya finder man det 2.200 km2 store Lewa Wildlife 
Conservancy. Oprindelig var Lewa en kvæg farm, senere blev det til 
et  stærkt bevogtet fristed for næsehorn og er i dag centrum for dette 
verdenskendte ”non-profit” rehabiliteringscenter. Næsehorn, Grevy´s 
zebraer, sitatunga antilopen og vilde hunde er blot nogle af de dyr, 
som centeret prøver at få genindført i naturen i levedygtige bestande. I 
denne park findes der flere forskellige lodges og tent camps, hvor man 
kan bo – nogle af de helt specielle er: Lewi Safari Camp + Lewa House + 
Wilderness Trails + Sarara Luxury Tented Camp. Hvis man bor et af disse 
steder en man helt sikker på at få en enestående Kenyansk oplevelse 
for livet. Ikke blot er de daglige aktiviteter anderledes end i andre natur 
parker – her er også mulighed for at være en del af disse spændende og 
succesfulde rehabiliterings projekter.

Private NaturparkerI Kenya er størstedelen at de natur-
parker vi som gæster i landet kan 
besøge ejes af staten. Der er dog 
givet tilladelse til opførsel og drift 
af nogle få private safari parker. Ol 
Pejeta Conservancy er sådan en. 
Beliggende en-route fra The Rift 
Valley til Samburu National Park ville 
det være oplagt at have en enkelt 
nats ophold her. En anden park 
er Lewa Wildlife Conservancy, der 
arbejder meget med at sætte vilde 
dyr tilbage i naturen.

I de privat ejede parker kører langt 
færre biler ud på safari hvilket gør 
selve safari oplevelsen langt mere 
eksklusiv. I disse parker er den per-
sonlige service, indretning, atmo-
sfære og den kulinariske standard i 
sin helt egen klasse. 

  EN ANDERLEDES OPLEVELSE

Walking safari
Hvis man har lyst til at opleve en anderledes safari skal man prøve 

en walking safari. Dette er en fantastisk spændende måde at 
opleve flora og fauna på. Denne aktivitet finder oftest sted midt på 
dagen, hvor dyrene er mindst aktive. Til fods og ledsaget af erfarne 

rangere går man ud i naturen. Undervejs fortæller rangeren om 
alt det vi ser – eller måske mere det vi ikke ser. For vores utrænede 
øjne registrerer kun en lille brøkdel af, hvad en ranger observerer. 

Der er så mange spor i naturen, der giver rangeren en idé om, hvad 
der er foregået i nattens løb. Helt igennem en unik safari oplevelse 

med en snert af spænding.
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Laikipia plateauet strækker sig fra 
Mount Kenyas skråninger til kan-
ten af The Rift Valley og dækker et 
samlet areal på 9.700 km2. Dette 
enorme område er et kludetæppe 
af store gårde og private naturpar-
ker. Det er først inden for de senere 
år, at området er blevet besøgt af 
turister og fremstår derfor stadig 
som noget af det mest oprigtige og 
uspolerede, man kan finde i Kenya. 
Det er også her man finder nogle 
af de mest eksklusive og luksuriøse 
safari lodges i Afrika. Her bor også 
fortsat mange stammefolk og det 
er derfor ikke unormalt, at man ser 
kvæg, der går og græsser med de 
vilde dyr. Er man interesseret i afri-
kanske stammetraditioner er her rig 
mulighed for at komme ud og møde 
de lokale stammefolk. En anden af 
de store attraktioner er de store ele-
fantflokke som kun overgås i antal 
af flokkene i Tsavo National Park. 
Der er også god mulighed for at 
støde på det sorte næsehorn samt 
en masse andre af de vilde dyr, der 
beboer savannen.

Starbeds ****
– verdens største soveværelse! Drømmer du om at sove under åben him-
mel … i luksus … så er du kommet til det rette sted. Det kan lade sig gøre 
i Kiboko og Koija ”starbeds”! Hver ”starbed” enhed består af 3 værelser 
således at der maksimum bor 6 personer ad gangen. Som i lodgen er alt 
håndbygget i træ. Hvert værelse har naturligvis private faciliteter samt en 
kæmpe veranda. Det er her man ved aftenstide får kørt sin komfortable 
seng ud. Således kan man sove under åben himmel. På den store seng er 
monteret myggenet således at det ikke er de små irriterende insekter der 
forstyrrer nattesøvnen. Den første ”starbed” er opkaldt efter Kiboko vand-
hullet, som det også ligger med udsigt til. Den anden ”starbed” Koija er 
beliggende 8 km. sydligere ved floden Ewaso N´Giros brink. Under ophol-
det er det team af samburu eller masai krigere, der passer på gæsterne. 
Det er også disse krigere, der står for de mange udflugter det er muligt at 
deltage i. Måltiderne tilberedes på traditionel måde: over åben ild. 

Loisaba Lodge ****
Med udsigt til Mount Kenya i det fjerne ligger denne fantastiske lodge. 
Oprindelig var hovedhuset et privat hjem, men er siden hen blevet 
ombygget således at her i dag findes 7 hyggelige og komfortable værel-
ser. Alle værelser har store panorama glasdøre, der åbnes ud til en pri-
vat udsigtsveranda. Nedenfor værelset er der mulighed for at observere 
dyrelivet på tæt hold, når dyrene kommer ned for at drikke ved vandhul-
let. Overalt på lodgen er møblerne håndlavede og alt fremstår derfor 
meget rustikt og kraftfuldt. Swimming pool og spa faciliteter er skabt til 
forkælelse – særligt efter an lang dag på safari. Lige meget hvor du ophol-
der dig på lodgen ser et lille håndplukket team af medarbejdere efter dig. 
Ud over at give en utrolig god service er personalet også meget vidende 
om den omkringliggende ”bush” samt de stammer, der bor her.

The Cottage & The House ****
Dette er det ultimative sted for mindre grupper eller familier der gerne vil 
bo for sig selv. Afstanden til hovedcampen er knap 9 km. Både ”Cottage” 
og ”House” bliver drevet som selvstændige enheder med eget personale, 
egne safari biler og guider samt privat swimming pool. På The Cottage 
findes der tre dobbelt værelser, hvorimod The House er lidt mindre med 
plads til kun 4 personer. Alle værelser er igen indrettet med rustikke 
håndlavede møbler og har naturligvis egne faciliteter. Både ”cottage” og 
”house” gæster kan naturligvis bruge de faciliteter der er oppe ved selve 
lodgen.

Loisaba er ikke blot en fantastisk 
ferie destination, men også en 
arbejdende ranch og et natur reha-
biliteringscenter. I tæt samarbejde 
med de lokale stammefolk drives 
dette 250 km2 store natur område. 
Her er ingen hegn til at holde 
dyrene adskilt – derfor færdes kvæg 
og vilde antiloper ved de samme 
vandhuller. Stedet drives som en 
”non-profit” organisation og alle 
indtægter, vi turister generer, bru-
ges til at bevare området intakt samt 
på skole- og sundhedsprogrammer, 
til gavn for de lokale stammer. I 
Loisaba findes der flere fantastiske 
måder at indkvartere sig på.

Laikipia Plateau

- Loisaba Wilderness
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Ballon Safari

- I ØJENHØJDE MED FUGLENE

Selve flyveturen tager ofte 45 
minutter til 1 time. Efter landing 
nydes der et glas champagne. Kok-
ken er i dagens anledning flyttet ud 
af sit køkken med potter og pander. 
Som afslutning på en begivenheds-
rig morgen, indtages en dejlig mor-
genmad under åben himmel – med 
den vilde natur i baggrunden. Bal-
lon safari kan arrangeres i de fle-
ste af Kenyas national parker, men 
smukkere end i Masai Mara bliver 
det nok ikke.

En ballon safari hen over sletterne i 
Kenya er en ”once in a lifetime” ople-
velse, man ikke bør gå glip af. Det er 
en helt unik og anderledes måde at 
opleve naturen på. Man svæver hen 
over savannen i forskellige højder 
og nyder dyr og planter på en måde, 
man ikke gør, når man kører i bil. 
Denne aktivitet er for de morgen-
friske, idet der er ”take off” lige efter 
solopgang. 
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Byen Mombasa er Kenyas næststør-
ste, og den bærer tydeligt præg af 
de arabiske, indiske og portugisiske 
handelsmænd, der engang strøm-
mede til byen. Den er i dag Kenyas 
og Østafrikas vigtigste havneby. 
Byen er Kenyas ældste by og dens 
historie kan dateres flere tusinde år 
tilbage. Den mest charmerende del 
af byen er ”Old Town”, der stadig 
oser af orientalsk præg. Her findes 
et marked hvor man kan købe alt 
lige fra frugt og grønt, duftende 
krydderier til farverige souvenirs.

Men det er ikke byen, der trækker 
turisterne til. Det er de hvide palme-
klædte sandstrande og fantastiske 
koralrev, der strækker sig flere hun-
drede kilometer både nord og syd 
for Mombasa by. Selv om Mombasa 
gennem de seneste år er blevet 
besøgt af rigtig mange turister så er 
det absolut fortsat et besøg værd – 
den perfekte afslutning på en safari 
rejse til Kenya. Der er kun en times 
flyvning fra Nairobi. De fleste bruger 
mellem 3 og 6 dage på at slappe af 
ved kysten.

Mod syd ligger Diani Beach, der 
hører til blandt de bedste strande 
på hele kyststrækningen. Dejlige 
hoteller og hyggelige bungalows 
direkte ned til flotte brede sand-
strande indbyder til afslapning for 
solbadere og vandhunde. Der er 
selvfølgelig et stort udbud af vand-
sportsaktiviteter ved Diani Beach, 
men vil man have lidt mere “fest & 
farver” skal man til nordkysten, hvor 
Nyali og Bamburi Beach ligger. Her 
byder hotellerne på flere aktivite-
ter og restaurationer. Strandene er 
gode og mere påvirket af tidevan-
det. Her er gode muligheder for at 
snorkle, dybhavsfiske og svømme 
med delfiner. Tæt ved Diani Beach 
finder man Kisite Marine Park, der 
absolut er et besøg værd.

Leopard Beach Resort & Spa ****
Leopard Beach er et dejligt førsteklasses ressort med perfekt beliggen-
hed på Mombasas bedste strand, Diani Beach. Hotellet er nyrenoveret 
og fremstår i dag som en smuk blanding af Swahili-stil og international 
luksus. Der er hele fem barer og fem restauranter at vælge imellem, og 
ofte serveres der BBQ ved poolen og afrikanske specialiteter på stran-
den. Aktiviteter er der også masser af – dagsudflugter, cruises, tennis, 
vandsport, dybhavsfiskeri, dykning og golf. Specielt stedets spa facili-
teter og fitness center er i topklasse. Resortet har 114 standardværelser 
beliggende i den tropiske have, og yderligere 35 større superior værel-
ser med havudsigt. Alle værelser har naturligvis aircondition, minibar, 
TV og telefon. 

Diani Reef Beach Resort & Spa ****
Et af Kenyas mest eksklusive hoteller og det er uden tvivl det bedste 
i Mombasa. Perfekt beliggende ned til 350 m. kridhvid sandstrand på 
Diani Beach. Hotellet er designet i en eksotisk afrikansk stil og sætter 
nye standarder for luksus og service. Som det eneste hotel i Kenya har 
Diani Reef fuld udstyret spa faciliteter med Gingko Spa Group, der til-
byder alt indenfor massager og terapier samt jacuzzi, dampbad og fit-
nesscenter. Børnene kan imens gøre brug af børneklubben, der tilbyder 
masser af aktiviteter. Babysitter er også mulig at gøre brug af. Hotellet 
har desuden privat strand, to flotte swimming pools, udendørs jacuzzi, 
tre restauranter der serverer alt lige fra japanske til spanske specialiteter 
samt lokal cuisine, fem barer inklusiv en cigar- og likørlounge og nat-
klub med dans og levende musik. Man har selvfølgelig også mulighed 
for alverdens vandsportsaktiviteter, blandt andet dybhavsfiskeri og 
dykning (PADI), og der er gratis transport til den nærliggende 18-hullers 
golfbane. Diani Reef har i alt 144 værelser, fordelt på standard, deluxe 
og suiter. Alle værelser har veranda med udsigt til Det Indiske Ocean, og 
er udstyret med alle moderne faciliteter. Standardværelserne er 35 m2 
inklusiv veranda, mens deluxe værelserne er 44 m2. 

TIL BIKINI OG DYKKERMASKE
Mombasa
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Msambweni Beach House & Private Villas ****
Msambweni betyder ”sabelantilopens land” på swahili. Og det er 
lige præcis i sabelantilopens land, at vi finder denne perle af et hotel. 
Msambewni ligger 50 km. syd for Mombasa i en uspoleret del af Ken-
yas sydlige kyst. Beliggende lige ud til det krystalklare vand, omgivet 
af en smuk og rolig have, hvor palmetræerne svajer i vinden og yder 
skygge for den stærke afrikanske sol. Dette er absolut stedet, hvis man 
er til et luksus ophold i betagende omgivelser. Kun 16 gæster kan bo her 
af gangen. Her findes nemlig kun 3 dobbelt værelser i ”main house”, et 
luksus telt med privat pool til 2 personer samt 2 private Lamu Villas med 
plads til 4 personer i hver villa. Stedet er privatejet og ren luksus uden 
kompromisser. Indretning og decor er inspireret at swahilikulturen og 
overalt føles der let og luftigt. Maden på Msambweni er et kapitel for 
sig. Her serveres næsten alt hvad hjertet kan begære: fra frisk fanget 
fisk, lokalt inspirerede retter til det finere franske køkken. Helt unikt … 
bedre kan stedet ikke beskrives.

The Sands at Nomad ****
Beliggende på den bedste strandstrækning åbnede i 2005 denne perle 
af et ”boutique hotel”. The Sands at Nomad er det første af sin slags i 
Kenya: et lille eksklusivt og luksuriøst hotel med stor vægt på den per-
sonlige betjening samt en smagfuld og harmonisk indretning. Dette er 
det perfekte sted for dem, der ønsker fred og ro. Her er nemlig blot 37 
værelser, fordelt på følgende værelseskategorier: 18 standard værelser, 
7 beach bungalows og 12 luksus suiter. Idet standard værelserne kan 
virke lidt mørke anbefaler vi ophold i enten beach bungalow eller suite. 
Alle værelser har naturligvis alle moderne faciliteter. Ikke kun indkvar-
teringen er udsøgt på The Sands! I begge hotellets restauranter kræser 
kokkene for gæsterne. Her serveres alt fra retter inspireret af den lokale 
swahili kultur, den fjerne orient til det moderne europæiske fusions køk-
ken. Alt på The Sands er udsøgt. Her findes også en 5 meter dyb swim-
ming pool, førsteklasses dykkercenter samt massage og helsefaciliteter. 
Der er også mulighed for at spille golf på den nærliggende 18-hullers 
golfbane.

Diani Marine Village ***
Syd for Mombasa ved Kenyas populære Diani Beach finder man dette 
lille og charmerende guest house. Diani Marine Village siden 1979 
budt deres gæster velkommen. Guest houset ligger i kort gå afstand 
fra stranden og er omgivet af en smuk tropisk have. Her findes egen 
pool og en dejlig bar. Stedet har ikke egen restaurant, men lige uden for 
døren findes et stort udbud af restauranter. Her er virkelig rig mulighed 
for at komme ned i gear og bare slappe af fjernt fra hverdagen. Diani 
Marine Village har plads til ca. 30 gæster af gangen – og opholdet her 
kan finde sted på forskellig vis… for her findes både traditionelle værel-
ser men også store safari telte! Safari teltene ligger 70 m. fra stranden 
og er en helt unik måde at bo på. Alle telte er hyggeligt indrettede med 
store senge, loftsvifte, private faciliteter samt en lille veranda. For de 
mere romantiske er her The Honeymoon Suite! Beliggende kun 150 m. 
fra stranden og lidt af et ”hideaway”…ud over det store soveværelse er 
her køkken, veranda og en pool i haven. Er man en større familie på 8 
personer, så er The Villa Rosa lige stedet for jer. Villaen ligger kun 150 m. 
fra stranden og i haven er der ofte besøg af den sky colobus abe. Her fin-
des 2 dejlige air conditionerede soveværelser med plads til 4 personer i 
hver samt et rummeligt køkken, et lounge område med bar, veranda og 

adgang til den fælles pool. The Villa Colobus ligger 40 m. fra det turkis 
blå vand. Her findes 4 dobbelt værelser alle med air condition samt køk-
ken og veranda. Så lige meget hvad man leder efter, så kan Diani Marine 
Village klare det!
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Godt 100 km. nord for Mombasa lig-
ger byerne Malindi og Watamu, der 
byder på eksklusive resorts og ene-
stående marinereservater. Mange 
kendte mænd fra historiebøgerne 
har sat deres fødder på lige præcis 
disse strande: Vasco da Gama gik 
i land i Malindi helt tilbage i 1489. 
Han kom for at indgå en handelsaf-
tale samt hyre en guide, der kunne 
hjælpe ham til Indien. I 1930erne 
kom Ernest Hemmingway forbi. 
Han kom for at fiske. Disse mindre 
byer ligger ud til idylliske palme-
klædte sandstrande, der indbyder 
til afslapning dagen lang. Men det 
er ikke kun strandene der trækker. 
Dybhavsfiskeri er en yndet sport på 
disse kanter, og der venter unikke 
oplevelser for dykkere og snorklere 
i de to marinereservater Malindi 
Marine National Park og Watamu 
Marine National Park.

Hemmingways Resort ****
Er man til første klasse og komfort i top så skal man vælge at indkvartere 
sig på Hemmingways Resort i Watamu. Med en perfekt beliggenhed 
direkte på en af Kenyas bedste strande finder man dette dejlige resort. 
Over alt er stemningen på stedet præget af idyl og fred. Her findes 74 
værelser fordelt på mange forskellige værelseskategorier. Så der er rig 
mulighed for at forkæle sig selv med lidt ekstra luksus. Alle værelses 
typer har naturligvis aircondition, private faciliteter samt veranda eller 
balkon. Også i køkkenet sørges der for, at gæsterne får et fantastisk 
ophold. Dagligt modtager kokken friske fisk, for herefter at tilberede fri-
stende retter. Hemmingways Resort er medlem af ”Small Luxury Hotels 
of the World”. 

Kilifi Bay Beach Resort ***
Lidt syd for Malindi finder man Kilifi Bay Beach Resort. Resortet er belig-
gende ved en af de bedste kyststrækninger ved Det Indiske Ocean. 
Resortet er omgivet at en stor tropisk have og uden direkte naboer. 
Dette fredelige resort har 50 værelser, hvor ca. 20 har aircondition. Alle 
værelser har bad/ toilet, terrasse eller balkon, loftsvifte samt myggenet. 
Indretningen er hyggelig og inspireret af de lokale. Her findes ydermere  
to gode restauranter og tre barer. ”The Beach Bar” er et naturligt sam-
lingspunkt i dagtimerne for stedets gæster. Kilifi Bay Beach Resort er et 
sted der kan anbefales til alle slags rejsende. Stedet kategoriseres som 
turist klasse og er for gæster, der ikke er afhængige af luksus.

Den gamle swahili by Kilifi er belig-
gende ca. 60 km. nord for Mombasa. 
Her findes et lille udvalg at gode 
hoteller, dejlige strande, smukke 
koralrev og ikke mindst et begræn-
set antal turister. Byen kan dateres 
helt tilbage til middelalderen, hvil-
ket Mnarani ruinerne er et tydeligt 
bevis på. I dag er byen meget stille 
og ”laid back”. Besøgende til byen 
søger væk fra de mange turister syd 
på. Begiver man sig væk fra kysten 
kan man se at området er et rigt 
landbrugsland – man finder nemlig 
mange plantager med cashew nød-
der, tropiske frugter af enhver slags 
samt besætninger med kreaturer. 
Men som mange andre steder på 
Kenyas kyst er det de hvide strande, 
det blå vand samt muligheden for 
at opleve de lokale på tæt hold der 
lokker os hertil.

The Driftwood Beach Club ***
I Malindi, med udsigt over Det Indiske Oceans blå vand, ligger dette 
mindre privat ejede turistklasse hotel. Hotellet har netop fejret sit 40 
års jubilæum og er et godt og veletableret hotel. Stemningen her er 
afslappet og uformel. Det er ikke kun gæsterne fra fjerne lande der 
nyder dette sted – mange lokale kommer også forbi for at sludre, slappe 
af og få lidt køligt at drikke. I restauranten lyder dagens menu ofte på 
frisk fanget fisk eller skaldyr, kun lige krydret med en fantastisk udsigt til 
havet. Her findes flere forskellige kategorier af værelser. Alle 28 værelser 
er pænt og hyggeligt indrettet med de faciliteter og den komfort man 
kan forvente af et turistklasse hotel.

HVIDE SANDSTRANDE & EKSOTISKE FISK

Malindi, Watamu 
& Kilifi Bay
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Ud for Kenyas nordkyst ligger den 
lille fredfyldte tropeø Lamu, hvor 
tiden synes at have stået stille i 
flere hundrede år. Der er ingen biler 
på øen, hvor al længere transport 
foregår med æsel eller de specielle 
dhow-både. Byen Lamu oser af 
historisk charme med smalle stræ-
der, gamle bygninger og hyggelige 
markeder. Overalt foregår tingene 
i et meget adstadigt tempo. Langs 
kysterne ligger den ene smukke 
hvide sandstrand efter den anden, 
kun afbrudt af små landsbyer, 
kokos- og mangoplantager. I det 
turkisblå vand byder et farverigt 
fiskeliv sig til. Lamu’s romantiske 
og afslappede atmosfære er som 
balsam for stressede sjæle. Det er 
muligt at flyve til Lamu fra Mom-
basa, Malindi og Nairobi.

Kijani House Hotel ****
Dette lille eksklusive hotel har en fantastisk placering med udsigt til 
Shela Kanalen på Lamu. Her vil du kunne finde ro og fred i den smukke 
tropiske have der omgiver hotellet. Nyd en forfriskende svømmetur i en 
af hotellets to swimming pools. Det har taget ejeren over 10 år at skabe 
denne fantastiske oase. Han ønskede at genskabe den gamle swahili 
byggestil. Så fra tre stenhuse i ruiner har man med traditionelle materia-
ler og byggeteknik skabt Kijani House. Hotellet har kun 10 værelser. Alle 
værelser har naturligvis private faciliteter, egen safety box samt enten 
veranda eller balkon. Efter en gåtur på den 12 km. lange Shela Beach 
har man fået appetit til at nyde nogle af de kulinariske perler hotellets 
kok kan trylle frem. På menukortet finder man alt fra et stort udvalg af 
eksotiske fisk, retter inspireret af swahili, med en snert af det italienske 
køkken. Morgenmaden byder på frisk brød fra egen bager samt marme-
lade, honning, æg og yoghurt fra lokale gårde.

Manda Bay ***
Lige ud til den fantastiske strand Lamu finder man dette lille hyggelige 
hotel. Stedet er meget basic og enkelt, men absolut et besøg værd. Her 
findes 16 velindrettede små hytter beliggende langs med kystlinjen. 
Alle hytter er bygget i traditionel kyststil med tagkonstruktion af pal-
meblade og måtter vævet i bast. Hytterne er indrettede og placerede 
således de yder mest skygge og kølig luft. Naturligvis er der i hytterne 
private faciliteter, myggenet, loftsvifte samt en lille udsigtsveranda. 
Manda Bay omgives af øde strande og fantastiske koralrev. Stemningen 
på Manda Bay er uformel hvilket mærkes på alle måder. Stedets swahili 
kok sørger for at menuen er en god blanding at traditionelle retter kom-
bineret med et mere internationalt køkken.

Lamu
ROMANTIK & 
ATMOSFÆRE
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