
 

 
 
 
 
Routeomschrijving 12 Dagen overland safari ’East Africa’ 

 
 
Dag 1: Nairobi (Kenia) 
U komt aan in Nairobi en gaat 
op eigen gelegenheid naar uw 
eerste accommodatie, een 
centraal gelegen hotel in de 
stad. Hier ontmoet u uw 
medereizigers en gids. Om 
18.00 uur is er een briefing ter 
voorbereiding op de 
aankomende rondreis. U 
overnacht in Nairobi. 
 
Dag 2: Mount Longonot/Lake 
Naivasha  (Kenia) 
U laat de Keniase hoofdstad 
voor wat het is en reist naar de 
rand van de Great Rift Valley, 
waar u prachtig uitzicht heeft 

vanaf het hoogste punt. 
 
Deze middag heeft u de tijd om een wandeling te maken in het Mount Longonot 
National Park, met zicht op de helling van de gelijknamige vulkaan. Er is een 
picknick lunch onderweg. Na de wandeling daalt de safari truck af en aan de 
oevers van Lake Naivasha wordt het camp opgezet en daarna is het relaxen en 
genieten van een maaltijd rond het kampvuur. Dit wordt de eerste avond 
kamperen in de bush, onder de ‘Yellow Fever’ bomen, waar de nijlpaarden op 
veilige afstand zijn te bekijken en te horen. (Ontbijt, lunch, diner). 

 
Dag 3: Hells Gate National Park / Lake Naivasha (Kenia) 
De dag wordt gestart met een stevig ontbijt in het camp, voordat u begint met een dag 
vol activiteiten. Als eerste staat het Hells Gate National Park op het programma, waar 
er gelegenheid is de hoge basalt kliffen van het park te bewonderen, met onderweg 
kans op het zien van zebra’s, giraffen, buffels en andere antilopen. Voor de lunch 
keert u terug naar het camp.  
In de middag maakt u een boottocht op Lake Naivasha, waar nijlpaarden 
veelvuldig voorkomen en een rijk vogelleven aanwezig is. U eindigt de dag met een 
ontspannen rit naar Elsamere, het voormalige huis van George en Joy Adamson, 
voor ‘afternoon tea’ en om inzicht te krijgen in hun fascinerende leven. In de late 
namiddag keert u terug naar het camp voor een heerlijke braai. (Ontbijt, lunch, 
diner). 

 
Dag 4: Masai Mara National Reserve (Kenia) 
De komende 2 dagen brengt u door in een lodge  aan de rand van Kenia’s meest 
bekende wildreservaat, de Masai Mara. De lodge is gelegen aan de Mara River in 
een privé concessie. Via minder bekende wegen en langs talloze Masai dorpen 
wordt het park bereikt. In dit gebied is wild spotten de nummer 1 activiteit. (Ontbijt, 
lunch en diner). 
 



 
 
 
 
 
 
Dag 5: Masai Mara National Reserve (Kenia) 
Vroeg in de ochtend trekt u het park in en brengt hier een volle dag door. De Masai 
Mara staat algemeen bekend om haar glooiende savanne landschap, grote kuddes 
olifanten, gnoes, zebra's, antilopen en altijd aanwezige roofdieren. 

De lunch voor vandaag bestaat uit een picknick aan de oevers van de Mara rivier, 
bekend om zijn grote krokodillen- en nijlpaardenpopulatie. (Ontbijt, lunch en 
diner). 
 
 
Dag 6: Lake Victoria (Tanzania) 
U steekt de grens over naar Tanzania en komt in de loop van de middag aan bij het 
grootste meer van Afrika, Lake Victoria. Dit meer maakt ook deel uit van de Great 
Rift Valley en voorziet in het levensonderhoud aan een groot deel van de bevolking 
door de visvangst. U verkent hier de lokale marktjes en ontmoet de handel 
drijvende vissers. Het avondeten is op eigen kosten in een plaatselijk restaurant. 
Het camp wordt opgeslagen aan de rand van het water. (Ontbijt en lunch). 
 
 
Dag 7 - 8: Serengeti National Park (Tanzania) 
Een volgende hoogtepunt kondigt zich aan, u bent 2 dagen te gast in het befaamde 
Serengeti Nationaal Park. Dit nationale park, met zijn enorme concentratie 
kuddedieren, talrijke roofdieren en ruime vogelbestand, is bijna de identificatie van 
de Afrikaanse wildernis. U doorkruist het park van west naar oost en brengt de eerste 
nacht door in het Seronera gebied. Er wordt het beste uit de dag gehaald en zoveel 
mogelijk tijd besteed aan de speurtocht naar de dierlijke bewoners van dit 
fascinerende gebied.  
(Ontbijt, lunch en diner). 
 
 
Dag 9: Ngorongoro Conservation Area (Tanzania) 
Na een ochtend game drive verlaat u de Serengeti en rijdt u het Ngorongoro 
Conservation gebied binnen, waar het Masai volk hun kuddes hoeden. Vannacht 
kampeert u in het bekende Simba Camp, op de rand van de magnifieke Ngorongoro 
krater. Het uitzicht vanuit het camp is spectaculair. (Ontbijt, lunch en diner). 
 
Dag 10: Ngorongoro krater en Masai dorp (Tanzania) 
Bij het eerste ochtendgloren daalt u met kleine 4WD auto's de wand van de 
Ngorongoro krater af en begeeft zich op de bodem van deze wonderbaarlijke parel 
der natuur. De vruchtbare vlakte trekt vele diersoorten. Na de lunch in het Simba 
Camp verlaat u de kraterrand en vervolgt de reis naar een volgend interessant camp. 
 
Tijdens deze rondreis kampeert een nacht dichtbij een Masai dorp, waar u wordt 
ondergedompeld in de unieke cultuur en traditionele manier van leven van dit 
semi- nomadische volk. De Masai wonen in een kraal (dorp), welke bestaat uit 
een aantal hutten met een dichte omheining van doornstruiken. Iedere avond 
wordt het vee de kraal ingedreven en de omheining gesloten om aanvallen van 
roofdieren te weren. (Ontbijt, lunch en diner). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dag 11: Arusha (Tanzania) 
Na een vroege start zet u koers richting Arusha, de stad aan de voet van de 
prachtige Mount Meru, ten westen van de hoogste berg van Afrika, de 
Kilimanjaro. U brengt de middag door in deze levendige stad en bezoekt haar 
plaatselijke marktjes. Het avondmaal wordt op eigen kosten genuttigd in een van 
de plaatselijke restaurants. (Ontbijt). 
 
Dag 12: Nairobi (Kenia) 
Alweer de laatste dag van uw reis. De cirkel wordt weer rond, u reist in de ochtend af 
naar Nairobi. Deze rit gaat door indrukwekkend landschap en met een beetje geluk 
vangt u een glimp op van de top van de Kilimanjaro.  Eenmaal  aangekomen in Nairobi, 
wordt er eerst een stop gemaakt  bij de internationale luchthaven en vervolgens 
eindigt de  rondreis in het centrum van de hoofdstad. (Ontbijt). 
 

 

Notitie 

Drifters biedt accommodatie aan in Nairobi. De reis vangt aan in een hotel in het 

centrum van Nairobi. U kunt een extra overnachting bijboeken, voorafgaande aan de 

tour of erna. Wanneer u echter terug vliegt op deze dag, houd dan rekening met de 

tijd die nodig is om de luchthaven te bereiken en de check-in procedure (kan tot 3 uur 

in beslag nemen). 

 


