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SAFARI
Ais je Kenia bezoekt, dan is een
safari een must. Een safari door de
bush maakt je vakantie in Kenia tot
een onvergetelijke ervaring. Er zijn 50
nationale parken, somszo groot als de
helft van Nederland. In de parken sta
je oog in oog met de beroemde Big
Five,bekend om hun gevaar en kracht.

Nergens vind je zo'n grote diversiteit in
'wildlife' als in de Keniaanse parken.
Op ruim 3 uur rijden van Mombasa ligt
het enorm uitgestrektepark Tsavo. Het
is een van de grootste wildparken ter
wereld en 2x zo groot als Nederland.
Het indrukwekkende savanne land-
schap is een bezoek meer dan waard.
Door de rode, ijzerhoudende aarde

zijn de olifanten altijd bedekt met een
rode stoflaag tegen de zon en de
insecten. lets verder van Mombasa
ligt het Amboseli National Park met
de Kilimanjaro als imposant decor.
De accommodaties liggen vaak naast
een waterpoel, waardoor je dag en
nacht zicht hebt op de dieren die
water komen drinken.



KUST
Kenia heeft op het vasteland zo'n
enorme rijkdom aan prachtige
landschappen dot vaak vergeten
wordt dot het ook tropische
kustgebieden heeft. Aan de Indische
oceaan vind je lange witte stranden,
en onder het turquoise water
schitterende koraalriffen met een rijk
onderwaterleven. Een genot om no
een safari op uit te rusten.Aan de
kust vind je luxe resorts en hotels,
met name rondom de plaatsen
Mombasa, Malindi en Watamu.
liefhebbers van duiken en snorkelen
hebben talloze mogelijkheden aan
de kust. Vanuit de hotels worden
duikexcursiesgeorganiseerd.

In het uiterstenoorden ligt lamu, dot
de laatste jaren steeds populairder
is geworden bi] de intemationale
rich & famous op zoek naar rust.
Hier kun je complete huizen huren
met prachtige dakterrassen inclusief
personeel. In de stonetown (oude
binnenstad) vind je geen auto's.
Te voet en per ezel bewegen de
inwoners zich voort.
Ais je in een resort of hotel aan
de Indische Oceaan verblijft, kun
je uitstekende safari's maken door
de bush in het binnenland. Het
Shimba Hills Park ligt op nog geen
uur rijden van Mombasa. Op ruim
3 uur rijden van Mombasa ligt het
enorm uitgestrektesafaripark Tsavo.



ELEKTRICITEIT.In Kenia heeft men 3-polige stop-contacten
met 220 tot 240V.

FACTS& FIGURES
LlGGING. Kenia ligt op de Evenaar in Oost-Afrika. Het is

zo' n 8 keergroter dan de Benelux. Erzijn twee internationale

luchthavens, in Nairobi en in Mombasa.

KLiMAAT. De temperatuur schommelt het hele jaar door
tussende 27 en 32 graden Celsius. Het grote regenseizoen
is in de periode cpril - juni, het kleine regenseizoen in

oktober en november. Een safari is ook in deze maanden

goed te doen!

GELD. De nationale munt is de Keniaanse Shilling (Ksh).

Bij aankomst op het vliegveld is het mogelijk om geld uit
de automaat te halen en geld te wisselen. In hotels kun je

ook betalen met creditcard. Verder kan je nog niet op veel

plaatsen met je pinpas/bankkaart betalen.

VERVOER. Tussen Mombasa en Nairobi rijdt een trein.

Ook kun je een binnenlandse vlucht nemen naar diverse

steden en nationale parken. Tijdens een safari rijd je in een
minibusje of terreinwagen. Het huren van een auto is alleen

aan te raden als je vaker in Kenia bent geweest.

PASPOORT. je paspoort moet nog minimaal 6 maanden

geldig zijn bij terugkomst.

VISUM. Voor Kenia heb je een visum nodiq. Deze kun
je aanvragen (per post of ter plekke) bij de Keniaanse
ambassade in Den Haag/Brussel. [e kunt ook een visum

aanschaffen bij aankomst op de internationale luchthaven

in Mombasa of Nairobi, contant te betalen in Amerikaanse
dollar. Ambassade Den Haag: T: 0031-(0)70-3504215,

www.kenyanembassy-nl.com. Ambassade Brussel:T: 0032-

(0)23401 040, www.kenyabrussels.com .

GEZONDHEID. Het beste kun je contact opnemen met je
huisarts, GG&GD (www.ggdreizen.nl) of Travelclinic (www.
travelclinic.com) in Nederland of met het 'Instituut voor

Tropische Geneeskunde' (www.itg.be) of de provinciale

vaccinatiecentra in Belgie.
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