Naar het mooiste
deel van Oost Afrika
Begin uw rondreis met een
verblijf in het guesthouse
van het Dovencentrum in
Kwale. Het ontmoetings- en
opleidingscentrum voor
doven in Zuidoost Kenia.
Onderga hun warme gastvrijheid en geniet mee van
de tochten op brommers
door de prachtige omgeving.
Ervaar avontuurlijke safari
tochten met land-cruisers
door de Nationale Parken
van Kenia.
Eén van de vele onbegrensde
wildparken ter wereld.
Uw rondreis eindigt op de
mooie witte stranden van
Diani Beach aan de Indische
Oceaan, waar u heerlijk kunt
relaxen en genieten.
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Aan de Oostkust van Kenia aan de altijd warme Indische Oceaan,
liggen een aantal prachtige strand resorts. Meer inland treft u
formidabele wildreservaten aan, zoals Tsavo East en
Tsavo West.

Tsavo National Park

Van alle Nationale Parken in Kenia is het heuvelachtige Tsavo de
meest uitgestrekte.
Stel je een grote kudde olifanten voor, rood van het worstelen in het
stof, puntige rotsformaties, een oneindig verre horizon en je bent in
het Tsavo National Park.
Dit Afrikaanse wildpark is verdeeld in Tsavo West en Tsavo Oost.
In het westelijke gedeelte liggen indrukwekkende lavagletsjers
verspreid, schitterend in het broeierige savannezonnetje.
Het oostelijke deel van Tsavo is anders en de meeste gebieden zijn
afgesloten!
Tsavo Oost heeft met z’n kale onbegroeide vlaktes een geheel andere schoonheid. Over de vlaktes van Tsavo scharrelen enkele zwarte
neushoorns, giraffen en in de lucht vliegt een scala aan
vogelsoorten. Tsavo is verder ook bekend wegens zijn “rode”
olifanten die u hier in grote getalen aantreft. Deze wentelen zich in
het overvloedig aanwezige rode stof, waardoor ze die typische
huidskleur krijgen. Het Tsavo National Park neemt je in meerdere
opzichten mee terug in een andere tijd.
Taita Hills
Taita Hills ligt naast het Tsavo West National Park. Het is een
relatief klein reservaat waar ook veel wild te bewonderen is in een
mooie groene omgeving.
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Dag 1: Amsterdam Mombasa - Kwale

Dag 2: Deaf Center
Kwale

Dag 3: Deaf Center
Kwale

In de spotlight: Deaf
Center Kwale

We vertrekken van
Amsterdam naar Mombasa
met een tussenlanding in
Nairobi. In de nacht komen
we daar aan, we worden
opgehaald en na een uur
komen we aan in het Deaf
Center van Kwale waar we
de komende dagen gaan
verblijven.

Onze eerste dag in het Deaf
Center Kwale, waar we
kunnen bijkomen van de
lange reis. Wandel op je
gemak rond het Deaf Center
en kom in contact met de
medewerkers en
bewoners. De maaltijden
worden door de medewerkers van het Deaf Center
verzorgd.

De tweede dag in het Deaf
Center Kwale. Er zijn
verschillende activiteiten
en workshops zoals een
workshop Keniaans
gebarentaal en een
workshop koken.

Het dovencentrum in
Kwale van stichting Umoja
is in 2017 geopend. Het
Deaf Center is in zijn
geheel gesponsord door
stichting ‘t Groenland,
stichting van verzekeringsmaatschappij Promovendum.
Directeur van de Stichting
‘t Groenland is de heer
Bert Geysendorpher, zelf
kind van dove ouders.
Het dovencentrum is een
woon- en werkvoorziening
voor 15 tot 20 dove jongvolwassenen. Daarnaast is
het een regionaal (doven)
gemeenschapscentrum,
een nationale sport
accommodatie en een
(internationaal)gastenverblijf.
Gasten verblijven in
eenvoudige en schone
kamers met 1 of 2 aparte
bedden.

Maaltijden: in vliegtuig

Maaltijden: ontbijt, lunch en
diner

We bezoeken de dovenschool ter plaatse en een
school voor verstandelijk
gehandicapte kinderen.
In de avond diner in
restaurant The Shimba Hills
op de heuvel met een
geweldig uitzicht!
maaltijden: ontbijt, lunch.
Diner eigen rekening

Deaf Centre Kwale
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We zorgen ervoor, dat er een
vroeg ontbijt klaar staat en de
gasten kunnen wat versnaperingen
meenemen voor onderweg.

Dag 4: Deaf Center
Kwale
Onze derde en laatste
dag in Kwale. We doen
een village tour naar een
traditionele Masai dorp.

Om 06:00 uur vertrekken we
richting Taita Hills,
een beschermd natuurgebied
vol met wilde dieren.
Je hebt er goede kans om grote
dieren zoals olifanten, buffels,
leeuwen, en giraffen te zien.
Het ligt op ongeveer 4-5 uur
rijden het binnenland in.
Aan het einde van de ochtend
komen we er aan en we
verkennen de rest van de dag het
park.

We maken een rondrit
door de omgeving op de
brommer achterop.
In de avond wordt er
mogelijk een afscheidsvoorstelling gegeven.
maaltijden: ontbijt, lunch
en diner

Dag 5: Kwale – Taita Hills
Vroeg in de ochtend worden we
opgehaald bij het Deaf Centre
met twee safari auto’s. We maken
gebruik van de luxe verlengde
Landcruisers met een open dak.
Er kunnen maximaal 7 personen
mee in een Landcruiser.
De parken die we bezoeken zijn
goed toegankelijk met dit type
terreinwagen.

We verblijven in een prachtige
accommodatie midden in het
park waar een aantal
drinkplaatsen zijn aangelegd. Het
gevolg is dat wilde dieren vaak
heel dichtbij komen. Lunch en
diner zijn verzorgd.
Accommodatie:		
Salt Lick Safari Lodge
Maaltijden:			
ontbijt, lunch en diner
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Dag 6: Taita Hills –
Tsavo East

Dag 7: Tsavo East –
Tsavo West

We staan heel vroeg op rond
zonsopgang voor een vroege
ochtend safari. Daarna keren
we terug naar de lodge voor
een ontspannen ontbijt. Daarna
verlaten we het park en rijden we
naar Tsavo-East, een van de
grote nationale parken van
Kenia. Tsavo is onder andere
bekend vanwege de rode aarde
die vaak ook de olifanten bedekt.
De omgeving bestaat vooral uit
savannelandschap met baobab
bomen en lage struiken.
De kans is groot dat je veel grote
wilde dieren ziet zoals olifanten
en leeuwen. Als je echt geluk
hebt kan je zelfs een neushoorn
zien, maar deze zijn wel erg
zeldzaam. 			
We overnachten in een luxe
accommodatie met zwembad
en mooie uitzichten.
Alle maaltijden zijn verzorgd.
Accommodatie:		
Ashnil Aruba Lodge
Maaltijden:			
ontbijt, lunch en diner

In de ochtend verkennen we de
omgeving verder.
Aan het einde van de ochtend
verlaten we Tsavo East en gaan we
naar de andere kant van Tsavo,
namelijk Tsavo West. Tsavo West
is veel heuvelachtiger en ‘woester’
dan Tsavo East. Ook hier is de
kans groot dat je veel grote dieren
ziet. Als het weer helder is kan je
in de verte de Kilimanjaro zien,
de hoogste berg van Afrika.
We verblijven in een luxe tentenkamp midden in de natuur.
Het eten is uitstekend en er is
zelfs een zwembad en een spa!
Accommodatie:		
Severin Safari Camp
Maaltijden:			
ontbijt, lunch en diner
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Dag 8: Tsavo West –
Diani

We brengen nog een ochtend
door in de wilde natuur van
Tsavo West. Aan het einde van
ochtend verlaten we het park
en rijden we naar de tropische
stranden van Diani Beach.
U verblijft in 1 van de vele
schitterende 4* resorts aan het
strand: het Swahili resort.
Maaltijden: ontbijt, lunch en
diner
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Dag 9: Diani Beach
De komende 2 dagen heeft
u alle vrije tijd om uw dagen
te vullen. Het Swahili resort
biedt vele mogelijkheden
zoals watersportfaciliteiten,
3 zwembaden, een wellness
en een fitnesscentrum.
U kunt er tafeltennissen,
biljarten en darten.
Er worden fietsen verhuurd.
Geniet van uw vrije tijd in
uw mooie resort onder de
Afrikaanse zon en kijk uit
over de Indische oceaan.
In de avond wordt er
amusement verzorgd.
Maaltijden: ontbijtbuffet

Dag 10: Diani Beach
Uw laatste dag in uw
resort. Morgen keert u
huiswaarts. U heeft dan
een mooie gelegenheid
om inkopen te doen. Op
200 meter afstand is er een
supermarkt. Het winkelcentrum van Diani Beach
is op 11 minuten lopen.
Maaltijden: ontbijtbuffet

Dag 11:
Diani Beach –
Mombasa –
(Nairobi) Amsterdam

Na het ontbijt is het tijd
om afscheid te nemen van
Kenia en van uw mooie
Afrikaanse avontuur. We
vertrekken in de loop van
de dag met de
luchthavenshuttle of bustaxi naar het vliegveld van
Mombasa.
Uw vliegtuig vertrekt in
de avond of nacht. Na een
vlucht van 1 uur stappen
we in Nairobi over op een
ander vliegtuig, die u naar
Amsterdam brengt.
Maaltijden: ontbijtbuffet

Swahili Beach Resort
Diani Beach

12 daagse rondreis KENIA:
Cultuur, Safari en Strand
Vertrek:		

19 t/m 30 oktober 2022

Duur:		

12 dagen

Reissom:

€ 2295 (*)

Aantal personen:		
Inschrijvingsdatum:		

minimaal 12 - 14

1 juni 2022 = € 2295,-

(Bij inschrijven ná 1 juni wordt de reissom € 2395,-)
(*) obv 2 persoonskamer en onder voorbehoud
prijswijzigingen en beschikbaarheid accommodaties
Inbegrepen:
- Vliegretour Amsterdam – Mombasa (overstap in Nairobi)
- Transfers vliegveld – DC Kwale/resort Diani Beach vv
- Compleet reisprogramma zoals beschreven
- Maaltijden volgens programma
- Complete safari naar 3 nationale parken (3 nachten)
- Fooi Safari gidsen
- Volledig verzorgde cultuurprogramma in het
dovencentrum in Kwale (4 nachten)
- 3 nachten met ontbijt in een 4* resort op Diani Beach
(geen programma, vrije tijd)
- Ervaren gidsen Safari
- Ervaren NGT-tolken
- Ervaren NGT reisbegeleider WT

Dag 12: Amsterdam
In de loop van de nacht
of vroege ochtend landt
uw vliegtuig op Schiphol
en bent u weer terug in
Nederland.
We nemen afscheid van elkaar en uw Kenia cultuur,
safari en
strand reis zit erop!
Maaltijden: in het vliegtuig
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Niet inbegrepen:
- Visum voor Kenia
- Vaccinaties / malariapillen
- Maaltijden buiten het programma
- Excursies en activiteiten buiten het programma
- Drankjes (frisdrank / bier / wijn)
- Toeslag 1-persoonskamer
- Overige fooien
- Reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering
(via WT/Allianz vanaf € 200 pp)
BETALING REISSOM
Aanbetaling: € 495,- per persoon vóór 1 juni 2022
Restbetaling: € 1800 per persoon vóór 1 september 2022
(Aanbetaling ná 1 juni is € 595,-)
Betaling in termijnen mogelijk
2e termijn: € 600,- per persoon vóór 1 juli 2022
3e termijn: € 600,- per persoon vóór 1 augustus 2022
4e termijn: € 600,- per persoon vóór 1 september 2022
De aanbetaling, rest- of termijnbetalingen overmaken naar
bankrekeningnummer: NL52 INGB 0008 7708 91
t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Kenia oktober 2022
Deze reis wordt uitgevoerd door Wesemann Travel in
samenwerking met Umoja Travel.
info@wesemann.travel
www.wesemann.travel
WhatsApp +31 6 43 03 48 17
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