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Natuur en cultuur rond de evenaar in het midden van de Great Rift Valley 
12 dagen; 5 t/m 16 februari 2019 
 
Dag Activiteiten Accommodatie 
1 
 

Nachtvlucht Amsterdam – Nairobi met KLM.    

2 
 

In de vroege ochtend komen we aan in Nairobi. Vervolgens reizen we door naar 
Gilgil. Kamperen aan het meer van Elmenteita midden in de Great Rift Valley.  
In de middag bezoek prehistorische opgraving Kariandusi van de Leakey familie. 
We dompelen ons onder in de evolutie van de mens en gaan een paar miljoen jaar 
terug in de tijd. Bij aankomst op de site zullen 2 docenten een korte presentatie 
geven over Kariandusi/evolutie. 
 

Kamperen  
 

3 
 

Nakuru NP  
De grootste attractie van dit park zijn de zwarte en witte neushoorn, nergens 
anders in Kenia is de kans zo groot om deze magnifieke dieren van dichtbij te zien. 
Welke bewoners kun je nog meer tegen komen? Met een beetje geluk flamingo’s 
bavianen, leeuwen, Rothschild giraffe, wrattenzwijn, python, luipaard, Thomson 
gazelle en jachtluipaard. 
Op de top van de “Baboon Cliff”, heb je het mooiste uitzicht over het park met 
zijn acacia en euphorbia bossen.  
Op een van de picknick plekken in het park zullen twee docenten een korte 
presentatie geven over een dier/onderwerp naar keuze. 
 

Kamperen 

4 
 

Schoolbezoek 
Hoe ziet een dag op een openbare middelbare school eruit in Kenia? Hoe zullen de 
leerlingen zijn? We gaan het ervaren en beleven met lesbezoeken en gastlessen. 
 

Kamperen 

5 
 

Elmenteita 
In de ochtend een wandel safari in de omgeving naar de top van de “Sleeping 
Warrior”; een Masaai legende. 
Na het inpakken van de tenten en de lunch rijden we richting Naivasha. 
 

Kamperen 
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6 
 

Naivasha  
Vandaag gaan we naar Hell ’s gate NP voor een fiets- en wandeltocht met lokale 
gids. 
Buffalo ’s, giraffen, zebra’s en Thomson antilopen zullen je aanstaren. Er is een 24 
km lange wandelroute die door de Njorowa kloof gaat. Je kunt het fietsen 
afwisselen met wandelen door de kloof. Geniet van het ruige, overweldigende 
landschap vol scheuren, kloven en vulkanische steenrotsen. Een unieke ervaring!  
Tijdens de picknick zullen twee docenten een korte presentatie geven over de 
Great Rift Valley. 
 

Kamperen 

7 
 

Reisdag naar Masaai Mara 
In de avond presentatie over biologie onderwerp naar keuze. 

Kamperen 

8 
 

Masaai Mara 
Dit 1700 km² grootte natuurreservaat ligt in het zuidwesten van Kenia en grenst 
aan de Serengeti vlakte van Tanzania. Het reservaat is bekend om zijn populaties 
leeuwen, luipaarden en jachtluipaarden. De beroemde “Big Cat Diary” is gefilmd 
in de Masaai Mara. 
 

Kamperen 

9 
 

Masaai Mara 
Vogels ontbreken ook niet, meer dan 470 soorten waaronder 60 roofvogelsoorten 
zijn gesignaleerde bewoners van het reservaat. Olifanten en buffels verblijven het 
hele jaar door in Masaai Mara. 
Het landschap bestaat uit eindeloze grasvlakten met hier en daar een acaciaboom. 
Langs de twee rivieren, de Talek en de Mara, vindt je rivierbossen. 
 

Kamperen 

10 
 

Reisdag naar Nairobi Hotel 

11 
 

Relax dag. Excursie Nairobi optioneel. 
Begin van de avond naar het vliegveld voor de nachtvlucht naar Amsterdam. 
 

Lunch en diner niet 
inbegrepen 

12 Aankomst Amsterdam  
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Prijs per persoon: 
6 personen 

 
€ 2.150 

12 personen  € 1.950  
 

18 personen  
 

€ 1.850 

 
Inbegrepen:  
Vlucht met KLM/Kenya Airways, overnachtingen op basis van kamperen, hotel op basis van tweepersoons kamers, 3 
maaltijden per dag, alle entrees voor de parken en excursies, vervoer volgens programma, Nederlandse reisleider, 
bijdrage garantiefonds 
 
Bijkomende kosten:  
Visum €50, verzekeringen, drankjes, persoonlijke uitgaven, fooien, lunch en diner op dag 11. 
 
 
Opmerking 

• Tijdens de reis kan het programma aangepast worden naar de omstandigheden van dat moment. 
• De uiteindelijke reissom kan afwijken van het hierboven genoemde bedrag. Dit is afhankelijk van de 

aanpassingen/veranderingen in het programma, ticketprijzen, brandstofprijzen en de beschikbaarheid van 
de genoemde accommodaties. 

 


