Reisprogramma Kenia

KENYA
20 februari - 3 maart 2023

20 Februari 2023
Aankomst Mombasa luchthaven, transfer
naar Kwale Deaf Centre
21 Februari 2023
Kwale: dorpsrondleiding + SPAT-project
22 Februari 2023
Kwale: Shimba Hills + Boda tour
23 Februari 2023
Kwale - Taita Hills Wildreservaat
24 Februari 2023
Taita Hills - Tsavo-West Nationaal Park
25 Februari 2023
Tsavo-West Nationaal Park Tsavo-Oost Nationaal Park
26 Februari 2023
Tsavo-Oost Nationaal Park – Diani Beach
27 Februari 2023
Diani Beach
28 Februari 2023
Diani Beach
1 Maart 2023
Diani Beach – Kwale
2 Maart 2023
Kwale - Mombasa - vertrek
3 Maart 2023
Thuiskomst

Dag tot dag programma

Dinsdag 21 Februari 2023

Maandag 20 Februari 2023

n de ochtend verkennen we de landelijke
Istad
gebieden van Kwale. We lopen naar Kwale
en bezoeken dove mensen, die daar

e komt aan in Mombasa international Airport.
Jnaar
Wij halen je op van het vliegveld en brengen je
het Doven centrum in Kwale. Er is tijd om
te ontspannen, zodat je kunt bijkomen van je
vlucht.
We leiden je rond in het Doven centrum en
omgeving. In de avond hebben we een diner
samen.
Accommodatie: Kwale Deaf Centre
Maaltijden: Lunch en Diner

werken.
Er wordt geluncht in de stad en
‘s middags gaan we naar een school waar
doven sport- en spelactiviteiten verzorgen.
Je kunt je bij hen aansluiten en meedoen.
’s-Avonds hebben we een gezamenlijk
diner.
Accommodatie: Kwale Deaf Centre
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner

Donderdag 23 Februari 2023
Woensdag 22 Februari 2023

I

n de ochtend bezoeken we het Shimba Hills
bosreservaat. Het is een beschermde natuurlijke
omgeving.
Daar kun je een aantal wilde dieren zien.
Als je geluk hebt, zie je een giraffe of een olifant.
We zullen ook in het bos wandelen richting een
waterval, waar je een duik kunt nemen in het
koele water.
Er wordt geluncht in het Doven centrum
en na afloop bezoeken we een dovenschool om te
kijken hoe dove kinderen onderwijs krijgen.
We sluiten de dag af met een rit achterop
de brommer in de omgeving van Kwale,
je kunt genieten van de prachtige landelijke
gebieden en spectaculaire uitzichten.
’s-Avonds is er een diner in een restaurant met een
prachtig uitzicht.
Accommodatie: Kwale Deaf Centre
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner

V

roeg in de ochtend verlaten we Kwale en
rijden we het binnenland van Oost-Kenia
in, naar spectaculaire nationale parken en
natuurgebieden. Eerst bezoeken we Taita
Hills Game Reserve, een beschermde
natuurlijke omgeving waar je grote dieren
zoals olifanten, giraffen, leeuwen, buffels
en nog veel meer kunt zien.
Je verblijft in een prachtige Lodge midden in
het park. Lunch en diner worden verzorgd.
Accommodatie: Salt Lick safari Lodge
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner

Vrijdag 24 Februari 2023

Zaterdag 25 Februari 2023

roeg in de ochtend, bij
V
zonsopgang, gaan we op
zoek naar de dieren. Vroeg

n de ochtend verken je meer van Tsavo-West.
INational
Dan rijden we verder naar het Tsavo-East
Park. Tsavo-East is één van de bekendste

in de ochtend is de beste tijd
om ze actief te zien. Daarna
gaan we terug naar het hotel
voor het ontbijt. Daarna rijden
we naar het volgende park:
Tsavo-West National Park.
We verkennen de omgeving en
verblijven in een leuke
accommodatie in het park.
Accommodatie:
Severin safarikamp
Maaltijden: Ontbijt,unch en
diner

nationale parken van Kenia. Het staat bekend om
zijn grote kuddes olifanten en andere grote dieren
zoals leeuwen.
Je verkent het park in de middag en verblijft in een
leuk hotel net buiten het park.
Accommodatie: Lions Hill Lodge
Maaltijden: Ontbijt, Lunch en Diner

Maandag 27 februari en dinsdag 28 februari 2023
verblijft twee volle dagen op Diani Beach. Je kunt deelnemen aan optionele activiteiten zoals
Jomesnorkelen
en dolfijnen zoeken op de oceaan (niet inbegrepen in de prijs). Maar je kunt er ook voor kiezen
niets te doen en gewoon ontspannen en genieten van de zon en het strand
Accommodatie: Diani Sea Lodge
Maaltijden: All-inclusive (alle maaltijden en drankjes inbegrepen)

Zondag 26 Februari 2023
e verkennen Tsavo-East in de ochtend, en rond lunchtijd verlaten we het park en rijden we naar
W
Diani Beach, een badplaats aan de mooiste stranden van Kenia. Je verblijft er 3 nachten in een
mooi strandhotel met een all-inclusive arrangement (alle maaltijden en drankjes zijn inbegrepen).
Accommodatie: Diani Sea Lodge
Maaltijden: Diner (all-inclusive)

Woensdag 1 Maart
s Ochtends kunt u ontspannen in de Lodge.
‘Centre
In de namiddag gaan we terug naar het Deaf
waar we de laatste nacht in Kenia

doorbrengen. Er is een viering in het Doven centrum
met een barbecue en dans.
Het wordt een bijzonder
afscheidsfeest.
Accommodatie: Kwale Deaf Centre
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner

Donderdag 2 Maart
andaag gaan we naar Mombasa City.
V
We verkennen de oude stad en bezoeken een
oud Portugees fort. In de avond gaan we naar het

vliegveld, waar je incheckt voor de vlucht terug
naar huis. Of als de vlucht de volgende dag is, kun
je een extra nacht doorbrengen in een hotel (niet
inbegrepen in de prijs) en wij brengen je de volgende dag naar de luchthaven van Mombasa.
Accommodatie: Maaltijden: Ontbijt

Reissom € 1750 per persoon, op basis van
een 2-persoonskamer
Inbegrepen:
- Compleet programma zoals hierboven
beschreven
- Unieke en betekenisvolle interactie met
lokale gemeenschap in het Doven centrum 		
van Kwale
- 3 nachten in het gastenverblijf van het Doven
centrum met ontbijt, lunch en diner
- Compleet georganiseerde safari van 4 dagen
incl. ontbijt, lunch en diner
- 3 nachten in een Beach resort all-inclusive
- Eigen vervoer en ervaren gidsen
- Bijna alle maaltijden inbegrepen
- Alle toegangsprijzen en lokale belastingen 		
(geen extra kosten)
Niet inbegrepen:
- Retour vliegticket Amsterdam - Mombasa
- Toeristenvisum (Zelf regelen: € 53. Via ons 		
laten doen: € 75)
- Persoonlijke reis- en annuleringsverzekering
- Activiteiten en excursies buiten het
programma (bijvoorbeeld: nachtsafari en 		
snorkeltocht)
- Optioneel: hotel laatste avond in Mombasa
- Fooien en giften

Inschrijven / aanmelden:
Vóór 15 november 2022
Betaling reissom:
- aanbetaling € 500,- direct bij inschrijving
- Restbetaling € 1250,- vóór 15 januari 2023
Bankrekeningnummer:
NL52 INGB 0008 7708 91
t.n.v. Wesemann Travel
o.v.v Kenia reis feb 2023 en je naam

Will I see you in Kenya?

