Kenya - Masai Mara
RESEPROGRAM

25 november 2021.
Klockan ringer tidigt på morgnarna för att vi ska få med oss det allra bästa ljuset möjligt och
så många upplevelser från savannen som möjligt med oss hem. Varje morgon startar vi med
en lättare frukost i restaurangdelen av vårt boende. En mer gedigen frukost bjuds vi på varje
morgon ute i fält på savannen. Det är skönt att kunna gå ut ur bilarna och inta frukosten och
samtidigt skåda djuren på savannen.
Den här fotoresan till Masai Mara innebär fyra heldagssafaris som kommer att köras från tidig
morgon till kväll på följande datum: 28 – 29 november. Det tillkommer också en kvällssafari
den 26 november och en morgonsafari den 30 november. I schemat finns också ett besök till
den närliggande Masaibyn där våra guider och personal bor.
Räkna med fyra riktigt intensiva dagar som kommer att ge dig de bästa möjliga fotomöjligheterna av klassiska Masai Mara. På kvällarna efter vår safari finns tid för vila och middag. Eller
så kan du sätta dig ner med en av Massajerna vid den sprakande lägerelden.

Kenya - Masai Mara
RESEPROGRAM
26 – 29 november 2021
Klockan ringer tidigt på morgnarna för att vi ska få med oss det allra bästa ljuset möjligt
och så många upplevelser från savannen som möjligt med oss hem. Varje morgon startar
vi med en lättare frukost i restaurangdelen av vårt boende. En mer gedigen frukost bjuds
vi på varje morgon ute i fält på savannen. Det är skönt att kunna gå ut ur bilarna och inta
frukosten och samtidigt skåda djuren på savannen.
Den här fotoresan till Masai Mara innebär fyra heldagssafaris som kommer att köras från
tidig morgon till kväll på följande datum: 28 – 29 november. Det tillkommer också en
kvällssafari den 26 november och en morgonsafari den 30 november. I schemat finns också ett besök till den närliggande Masaibyn där våra guider och personal bor.
Räkna med fyra riktigt intensiva dagar som kommer att ge dig de bästa möjliga fotomöjligheterna av klassiska Masai Mara. På kvällarna efter vår safari finns tid för vila och middag. Eller så kan du sätta dig ner med en av Massajerna vid den sprakande lägerelden.

30 november 2021.
Den här dagen börjar med en morgonsafari eller ett besök i den närliggande Masaibyn.
Idag finns också möjligheten att skapa porträtt av massajerna som mer än gärna ställer
upp på bild. Idag är det tyvärr också dags att lämna Masai Mara och Kenya för denna
gång och våra chaufförer kommer att ta oss tillbaka till Jomo Kenyatta international airport för hemfärd.

