PROGRAM: 7-DAGERS PROGRAM

SAFARI BASECAMP MASAI MARA
6 frokoster, 7 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Første safari i Masai Mara
Lunsj, middag
Dere ankommer Nairobi om morgenen og flyr videre til Masai Mara kl. 10.00. En time
senere er dere framme i Olkiombo Airstrip. En av våre masaiguider – de sanne ekspertene –
står klar til å ta deg med på din aller første game drive (safari med bil) i en av våre
skreddersydde 4×4 Safari Land Cruisers.
På denne turen blir dere kjent med det eksepsjonelle dyrelivet i Masai Mara, som inkluderer
løver, elefanter, geparder og leoparder. Dere kommer til Basecamp Masai Mara til lunsj.
Etter lunsj er det bare å vandre rundt i leiren og ta livet med ro, deilig å slappe av litt etter
en lang reise. 16.00 er det ut på ettermiddagssafari. Dere møter masaiguiden som er
lokalkjent og som tar dere med ut på savannen igjen, her utforsker dere nye steder og flere
spennende dyr. Om kvelden er det samling rundt bålet før en treretters middag. Så blir det
nok en tidlig kveld i teltet mens du lytter til lydene fra savannen. Overnatting på Basecamp

Programmet sist oppdatert 28. oktober 2020, 12:22

Masai Mara.

Dag 2

Morgensafari og besøk i Basecamp Maasai Brand-verkstedet
Frokost, lunsj, middag
Tidlig opp for å dra på morgensafari i selve Masai Mara National Reserve. Snacks, te og kaffe
vil være klare før dere drar ut. Din kunnskapsrike masaiguide vil ta deg med på en
uforglemmelig safari! Nyt kjøring over de store Mara-slettene og hold øynene åpne, for alt
er mulig i villmarken. Se etter løve, elefant, neshorn, bøffel, leopard og gepard. Se opp for
flokker med sebra, impala, gaselle, eland, topi og sjiraff som beiter ved siden av.
Så er det tilbake til leiren og en god frokost. Etterpå er det tid for å utforske leiren. Nå får
du se noen av de operative elementene som har gjort dette til en ledende pioner innen
ansvarlig turisme. Turen inkluderer et besøk til Basecamp Maasai Brand-verkstedet, en av
prosjektene som sysselsetter 118 kvinner. Avslutt turen med en valgfri treplantingsøkt –
akkurat som Obama-familien gjorde da de var her. Vi serveres en lunsj tilberedt under
trærne med utsikt over Maasai Mara National Reserve. Så er det ut på game drive i Masai
Mara på ettermiddagen. Overnatting på Basecamp Masai Mara.

Dag 3

Det lokaleide Naboisho-reservatet og videre til Eagle View
Frokost, lunsj, middag
Stå opp med sola for en morgensafari! Etter frokost på Basecamp Masai Mara sjekker dere
ut og kjører til neste leir som også eies av Basecamp. Neste camp er Eagle View Camp, som i
2013 ble på National Geographic Travellers Magazines sin liste over de 25 beste økolodgene i verden – den eneste i Kenya.
Klokka 16.00 møter dere masaiguiden for en ettermiddagssafari. Eagle View ligger i
Naboisho Wildlife Conservancy, et 20 000 hektar stort reservat som er leid direkte fra mer
enn 500 masaifamilier. Innenfor Naboisho er antall tillatte antall kjøretøy strengt begrenset.
Dette gir en fordel ved å tiltrekke seg et bredt utvalg av arter, samt skape en mer eksklusiv
opplevelse for gjestene.
Inne i Naboisho møter du den nordlige migrasjonen av gnu, som migrerer fra Serengeti til
Masai Mara National Reserve. Gnuen som er på den nordlige migrasjonen går ned fra Lloitaslettene i nord på jakt etter fersk gress og vann, akkurat som deres sørlige slektninger. Mens
du kjører, nyt det varierte landskapet i Naboisho, som for tiden tilbyr den høyeste tettheten
av løver på planeten. Overnatting på Eagle View Camp.
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Dag 4

Nattsafari og Sundowners
Frokost, lunsj, middag
Start dagen med en morgensafari, etterfulgt av en piknikfrokost på savannen. Etter safarien
besøker dere studentene på Koiyaki Guiding School, en utdanningsinstitusjon støttet av
Basecamp Explorer. Etterpå blir det lunsj i leiren, etterfulgt av en ettermiddagssafari. Rund
av ettermiddagssafarien med en Basecamp Sundowner (en drink på savannen i
solnedgangen). Dere kjører tilbake til Eagle View i mørket, og guiden utstyrer bilen med
infrarøde lys, slik at dere kan se de nattlige dyrene i Naboisho. En nattsafari er en spennende
opplevelse, som bare kan nytes i private reservater som Naboisho. Overnatting på Eagle
View.

Dag 5

Gåtur over savannen med masaiene og safari
Frokost, lunsj, middag
Våkne med sola for å bli med på en morgentur over savannen. Å gå sammen med masaiene
er en uforglemmelig opplevelse! På turen lærer dere mer om livet på savannen, det blir en
nær opplevelse med lukter og lyder. Masaien lærer dere om dyrespor, gress og
vindretninger i forhold til dyrene, før vi snur nesa mot Eagle View og frokost. Etter frokost
kan dere ta det rolig i noen timer, før turne går mot Leopard Hill og en ny base for de to
neste dagene. Ingen steder på Basecamp kommer man så tett på dyrelivet uten å måtte
forlate rommet som akkurat på Leopard Hill. At det er den nyeste campen, merkes også på
komforten. Overnatting på Leopard Hill.

Dag 6

Topp moderne fasiliteter på Leopard Hill
Frokost, lunsj, middag
Leopard Hill er Basecamp Explorers nyeste camp, og er bygget på forhøyede plattinger, i
samme stil som de andre campene våre. Campen ligger nærmere dyrenes vannforsyninger
enn noen andre camper i hele Masai Mara. Det gigantiske fikentreet som omkranser campen
ble delt i to av lynet på 1950-tallet. Morgenstemningen i campen er eventyrlig, med
silhuetten av det helt spesielle fikentreet mot solen som står opp i øst og farger himmelen
gul og rød. Når du ligger i sengen kan du trykke på en knapp, og taket i teltet åpner seg. Det
eneste som skiller deg fra den enorme Afrikanske stjernehimmelen er et usynlig myggnett.
Overnatting på Leopard Hill.
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Dag 7

En siste safari og så hjemreise
Frokost, lunsj
Dette er den siste dagen på safari i Mara Naboisho Conservancy. Etter en morgensafari for
å si farvel til de vakre dyrene drar dere tilbake til leiren og nyter en god frokost. Så er det
utsjekk før dere kjører over savannen og har en siste safari som en del av turen fra camp til
flyplassen for å fly ut fra Masai Mara kl. 16.00. Dere blir møtt i Nairobi til flyplassen for å fly
hjem.

Programmet sist oppdatert 28. oktober 2020, 12:22

