
PASSION FOR TRAVEL

YOUR EXPERT
FOR AFRICA
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WINDSOR GOLF & COUNTRY CLUB: Dit rijk uitgerust complex in koloniale
stijl staat tussen een koffieplantage en een tropisch woud. Het golfterrein is
een van de beste in Oost-Afrika. Met zijn 527m is de vijfde hole een van de
langste op het zwarte continent.

GREAT RIFT VALLEY LODGE: Deze lodge bevindt zich op een 2.000m
hoge klif die uitsteekt boven het Naivasha-meer. De idea Ie plek voor de
liefhebbers van natuur en wilde dieren. De achtienholesgolfbaan is volledig
in dit panorama gemtegreerd. Een zegen voor de golfspelers.

LEISURE BUSTANI CLUB & GOLF RESORT: De Bustani Club is het vijf
sterren-gedeelte van de Leisure Lodge, gelegen aan een prachtig strand.
De Club telt verschillende restaurants: in Fisherman Cove Restaurant zitje
me je voeten in het zand, maar je kunt ook kiezen voor de tuinen van het
hotel met de mooie vijvers. Tijdens het avondmaal wordtje op een discrete
animatie vergast, Het zwembad is zeer ruim en voor de golfbaan van het
hotel hoef je slechts de straat over te steken.

MARA EXPLORER CAMP: Dit is een van de beste verblijfplaatsen in
Kenia. Waarom? Ten eerste bestaat dit kamp uit een tiental grote luxueuze
tenten. Ten tweede ligt het in het hart van het reservaat en ten derde
komen hier weinig toeristen, zodat het makkelijker is om veel wilde dieren
te observeren.

MARA INTREPIDS : Dit vrij geisoleerde tentenkamp nabij de Talek-rivier
bevindt zich in een gebied waar je in aile rust je safari's kunt ondernemen.
Je slaapt er in de koelte van de savanne en je ontwaakt er met de geluiden
van de wilde dieren.

KAREN BLiXEN CAMP: Dit kamp bevindt zich in een indrukwekkend decor
aan de oever van de Mara-rivier. Het kijkt uit op de Olololo-klif en de
achterliggende vlaktes. Hier vind je de sfeer terug van de safari's uit de
jaren 1920, maar dan met het comfort en de luxe van vandaag.
De 22 tenten staan zo opgesteld dat je de omringende fauna en flora goed
kunt observeren.

LEOPARD BEACH RESORT & SPA: Van hier uit overzie je de horizon van
de beroemde Diani Beach. Met zijn luxe en zijn charme, zijn geuren en zijn
kleuren legt dit hotel je in de watten. Je kunt er heel wat sporten beoefenen,
zowel te water als te land, en er is ook een heel programma van uitstappen
en animaties voorzien.

MOMBASA SERENA BEACH HOTEL & SPA: Dit hotel ugt ten noorden
van Mombasa. De architectuur en binnenhuisinrichting zijn er geinspireerd
door een as= eeuwse legende over het dorp Lamu, maar de Swahili-stijl
wordt er gecombineerd met een volledig modern comfort. Je kunt er kennis
maken met de traditionele kunsten of wandelen in de tropische tuinen. De
bediening is er perfect.

ALMANARA DIANI BEACH RESORT: Het indrukwekkende hoofdgebouw
en de zes ruime villa's van het Almanara Resort liggen in een prachtige tuin.
ledere villa bestaat uit drie mooie kamers met badkamer en een groot
terras. Voor de verzorgde binnenhuisinrichting werd de Swahili-stijl kozen.
Huispersoneel staat ter beschikking voor het dagelijks onderhoud en voor
de bereiding van de maaltijden. Je verblijft hier op intieme wijze in een groot
luxehotel aan de boorden van een der mooiste stranden van Kenia.





Met de steun van de Keniaanse
Ambassade te Brussel
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1 Karen Country Club
2 Muthalga Golf Club
3 Windsor Golf Hotel & Country Club
4 slgona Golf Club
5 Llmuru Country Club
6 The Great Rift Valley Lodge & Golf Resort
7 Leisure Golf Club
8 Vlplngo Ridge Golf Resort
9 Nyall Golf & Country Club
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CETTE BROCHURE EST EGALEMENT DISPONIBLE EN FRANC;AIS
via info@terredafrique.com ou www.terredafrique.com


