
MAGISKE MASAI MARA: Masai Mara ble kåret 
til Afrikas ledende nasjonalpark i World Travel 
Awards 2017, og er et av verdens beste steder for 
utrolige dyreopplevelser. . 
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FREMTIDEN
Safari for

Dyreopplevelser i verdensklasse, bærekraftig fokus og luksuriøs øko-glamping. 
Safari med Basecamp Explorer gjør godt for både sjel og samvittighet. 

TEKST OG FOTO: IDA ANETT DANIELSEN

ØKOSAFARI KENYA



asai Maras savanne ligger vakker 
fremfor oss, med åpne gressletter og 
mektige akasie-trær stikkende opp 
som små spir. Spente tar vi plass i 
en åpen jeep, som tar oss med på de 
humpete veiene inn i Kenyas – og 
kanskje Afrikas – rikeste dyrerike. 

ØNSKELØVE. – Så hva vil dere se i dag?, spør masai-
guide Caleb Moriaso (26) entusiastisk.

– Løve!, svarer jeg raskt.
– Skal bli, ler Caleb og ber sjåfør Mpandi Sayialel

(37) svinge av veien ut i offroad-land.
Så det er så enkelt, tenker jeg for meg selv. Men tar

meg likevel i å krysse fingrene i skjul. Å få se løve står 
jo tross alt høyt på ønskelisten til en førstegangsrei-
sende på den afrikanske savannen.  

SAVANNEMAGI. Vi farer forbi store flokker med 
gnu og sebra som gresser i rosa-oransje ettermiddags-
sol. Titt og stadig hopper topier og små dikdik-an-
tiloper rundt bilen, en ørn sirkler over oss, og da vi 
stopper foran to store bøffelhanner poserer de velvillig 
for knipsende kameraer. 

Det tar ikke lang tid i Masai Mara før man for-
står hvorfor dette er et av verdens mest populære 
områder for safari. Det kryr av dyr i alle former 
og størrelser, faktisk finnes over 450 fuglearter og 
opp mot 100 forskjellige pattedyr her, i et område 
som er omtrentlig tre ganger så stort som Oslo. 
Masai Mara er også verdenskjent for den årlige 
migrasjonen der over én million gnu, sebraer 
og gaseller forflytter seg over til Masai Mara fra 
Tanzania.

Rundt hver en sving venter altså noe nytt og spen-
nende. 

DE FEM SMÅ. Plutselig stopper Mpandi bilen. Vi 
reiser oss spent og titter ut. Men ser ikke noe annet 
enn horisonten. 

– Se ned, så kan dere krysse av en av De fem
små, ler Caleb, og peker ned på leopardskilpadden 
som langsommelig prøver å krysse veien foran oss. 
Sammen med maurløve, elefantspissmus, bøffelvever 
og neshornbille utgjør den en humoristisk motvekt til 
artene som danner De fem store: Løve, elefant, bøffel, 
leopard og neshorn. Samlebetegnelsen på De Fem 
Store henviser derimot ikke til størrelsen, men hvor 
krevende det var å jakte på dem i gamledager. 

Vi må le, men peker både øyne og kamera nedover 
og beundrer skilpaddens langsomme ferd over den 
enorme sletten.

«DET ER JO LITT MORSOMT Å  
TENKE PÅ AT JEG HAR GÅTT PÅ SAMME 

DO SOM OBAMA»

◄ UTSIKT: På Basecamps Eagle View Camp (øverst), en av de tre i 
området, får man perfekt utsikt over savannen fra sin egen balkong. 
► ØKO-LUKSUS: God mat, flotte omgivelser og hyggelige folk er 
stikkord for alle Basecamps camper. På Wilderness Camp (nederst t.h) 
sørger de ansatte for varmt vann i dusjen midt i bushen. 

M
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LOMMEKJENT: Ingen kjenner Masai 
Mara bedre enn masaiene. Guidene Mpandi 
Sayialel (t.v) og Caleb Moriaso vet akkurat 
hvor de skal lete –og lærer velvillig bort sin 
kunnskap underveis. 

ELEFANTLYKKE: Det er noe helt spesielt 
å få se dyr i sitt naturlige habitat. Denne 
elefanten lekte seg foran oss, og lagde litt av 
et show. 
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LØVELYKKE. Vi humper videre. Det er på tide å 
lete etter Afrikas mest imponerende rovdyr. Plutselig 
sakker sjåføren på farten. Våre veivisere i Masai Mara 
hvisker ivrig til hverandre. Pulsen i baksetet stiger 
kraftig. Caleb drar opp kikkerten. 

– Ha øynene åpne, oppfordrer han.
Med forventningsfulle blikk kjører vi litt til. Og der!

Helt ut av intet har gutta fått øye på en hel løveflokk. 
Tre løvinner og sju løveunger er midt i middagshvilen. 
Noen av de små løper rundt som kattunger og leke-
slåss, mens andre har lagt seg for å hvile på poten til 
mor. Det er lett å glemme at det er rovdyr vi har med å 
gjøre, der de så fredelig og uanfektede ligger kun noen 
meter unna bilen. 

Beviset på savannes brutale hverdag ligger imidler-
tid rett bak dem: To nylig drepte og nesten oppspiste 
gnu. De fleste av kattedyrene er dessuten ganske så 
røde i barten etter å ha forsynt seg grådig av dagens 
middag. Fra trygg plass i jeepen beundrer vi det 
majestetiske synet, omtrent samtidig som solen sakte 
glir ned i horisonten. Snakk om fullklaff på første 
safaridag!

GLAMPING. På Basecamp Masai Mara, en av norske 
Basecamp Explorers tre camper i området, innlosjeres 
jeg i et stort og romslig telt. Utstyrt med stor seng, 
lekker utedusj og ordentlig toalett i sideteltet er det 
ganske langt unna det klassiske bildet på camping. 
Dette er «glamping» på sitt beste. Og med resirkulert 
regnvann i dusjen og strøm fra solceller er det lov å 
nyte luksusen med god samvittighet. Basecamp Explo-
rer har tross alt fått flere priser for sin bærekraftige 
drift – både med fokus på mennesker og natur.

Jeg tar plass i stolen utenfor teltet, og lytter til koret 
av kvitrende fugler. En apeflokk leker seg på telttaket 
og på motsatt side av av elven rusler en gjeng giraffer. 

GRØNT ER SKJØNT. Glamping i villmarken er noe 
for seg selv, og for 11 år siden valgte selveste Barack 
Obama å legge ferien hit. Er det godt nok for en av 
verdens mektigste personer, holder det også for oss. 
Campen består av 12 telt, samt et restaurantområde 
og resepsjonslounge. Alle byggene er laget av naturlig 
materiale. Dermed vil det ikke være igjen noen spor 
dersom campen en dag skal flyttes. Og det hele er 
omringet av trær.  

– Alle trærne du ser rundt her har blitt plantet
av gjester, forteller Tonkei Ole Taek (36), campens 
assistentmanager og pådriver for Basecamps treplan-
tingsprosjekt. 

Før år 2000 var hele campens område flatt, og 
man kunne se hele veien fra veiporten til enden ved 
restaurantteltet. Nå er området dekket av en grønn og 
frodig skog. 

– Siden oppstarten har det blitt plantet rundt 80.000

◄ ►DYRENE I AFRIKA: I Masai Mara står dyreopplevelsene på rekke 
og rad. Et skikkelig safariparadis!

«MED RESIRKULERT REGNVANN I  
DUSJEN OG STRØM FRA SOLCELLER ER DET LOV 
Å NYTE LUKSUSEN MED GOD SAMVITTIGHET»

ØKOSAFARI KENYA
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◄ GODE PROSJEKTER: Basecamp gjør mye for lokalsamfunnet. 
Øverst Maasai Brand, nederst Tonkei og treet plantet av Obama.

trær. Og det blir stadig flere, sier Tonkei og viser vei 
inn i det grønne området. 

HEDERT BESØK. Målet med prosjektet er blant an-
net å gjenopplive den nærliggende elven Taleks øko-
system. Da Barack Obama besøkte campen sammen 
med familien sin, plantet de det som i dag har fått 
navnet Obama Forest. Litt bortenfor ligger Gruve 
3-skogen, hvor treplantingen er finansiert av gjester 
som har besøkt Basecamps camp på Svalbard. Der 
betaler de en sum for å jevne ut karbonutslippet ved å 
fly til det kalde nord, og alt blir donert til treprosjektet 
i Kenya. For gjestene i Masai Mara koster det rundt 
150 kroner å plante et tre. Og siden 2006 er det altså 
mange som har fulgt i den tidligere presidentens spor. 

SUPER SERVICE. Denne dagen er det norske Knut 
Bogan (64) og kona Tove (62) som er innlosjert i sam-
me teltet som USAs forrige president bodde i. 

– Det er jo litt morsomt å tenke på at jeg har gått på 
samme do som Obama, ler Knut under lunsjen. 

Men president eller ei, her behandles alle likt. 
Lunsjen består blant annet av en velsmakende gulrot– 
og chilisuppe med navnet vårt skrevet i.  Her blir alle 
gjester sett og tatt godt vare på. 

Også på kjøkkenet er det bærekraftig drift som 
gjelder. Matavfall blir kompost, all plast resirkuleres 
og noe av matemballasjen blir brukt til Basecamps 
Masaai Brand-prosjekt, hvor lokale masaikvinner 
lager smykker og håndverksprodukter for videresalg.

Når mørket er i ferd med å legge seg er det tid for 
bålkos, historiefortelling og «sundowners». Rundt 
bålet knyttes det vennskapsbånd mellom nordmenn, 
franskmenn og masaier denne kvelden.

TRYGT OG GODT. En dag på safari begynner tidlig. 
Allerede før sola har stått opp blir vi vekket av en 
masai som er armert med lykt og spyd, pil og bue. 
Mellom solnedgang og soloppgang er det forbudt å 
vandre rundt på campen uten følge. Men trygt på 
plass i safaribilen er vi klare for nok et eventyr.   

Det er når dagen gryr at dyra er mest aktive. Det 
kan også by på de mest spennende opplevelsene. Vår 
morgentur er intet unntak, og vi får blant annet møte 
en flokk elefanter, oppleve fem gepardbrødre på ivrig 
jakt og se en antilopefødsel på nært hold. 

GOD SAMVITTIGHET. – Det skjer så mye spennen-
de nå. Frokosten får bare vente, ler Knut. 

Livet på savannen er noe for seg selv. Og som gjest 
hos Basecamp Explorer er det ekstra godt å vite at du 
samtidig gir noe tilbake til både dyrene, miljøet og 
lokalsamfunnet. 

For det eneste stedet en safari bør sette spor. Det er 
i hjertet. ■

«HELT UT AV INTET HAR GUTTA  
FÅTT ØYE PÅ EN HEL LØVEFLOKK»

Hovedstad: Nairobi
Befolkningstall: Ca. 48 millioner 
Språk: Engelsk og swahili
Visum: Kreves, og bør helst søkes om på 
nett på forhånd via accounts.ecitizen.
go.ke. Visum for opphold inntil 30 dager 
koster 50 USD. Foreløpig kan det også 
betales kontant ved ankomst.
Vaksiner: Det er nødvendig med vaksine 
mot hepatitt A + polio/kikhoste/difteri/
kikhoste. Det kreves/anbefales også 
å ha gulfebervaksine. Malariamygg 
forekommer, så forebyggende tabletter 
anbefales. Rådfør deg med reiselege før 
avreise. 
Valuta: Kenyanske shilling. 1000 KES = 
95 NOK
Tidssone: To timer foran Norge vintertid, 
én time foran sommertid. 

Fakta KENYA

▲ SAFARILAND: Kenya ligger i det østlige Afrika og grenser til Somalia, Etiopia, 
Sør-Sudan, Uganda og Tanzania. Det er et av verdens beste land for safariopplevelser.

▲ GLAMPING: Teltene på Basecamp  Masai 
Mara er både store og  lekkert innredet. 

 REISE HIT 
► Det går ingen direktefly fra Norge, 

men flere selskap flyr til Nairobi med én 
mellomlanding, bl.a. Turkish Airlines, 

Qatar Airways, KLM, Emirates og Kenya 
Airways. Vi fløy med Turkish Airlines 

(turkishairlines.com) via Istanbul, priser 
fra ca. kr 4000 t/r. I Nairobi må man bytte 
flyplass for å ta propellfly til Masai Mara. 
Vi fløy med Safarilink (flysafarilink.com) 
til Mara Olkiombo, pris ca. kr 1500 per 
vei. NB: Kun lov til å ha med 15 kg, inkl. 
håndbagasje. Basecamp Explorer kan 
bistå med booking av innenlandsfly, og 

transporterer deg fra flystripa til campen. 
Flere norske selskap har turer til Masai 
Mara, bl.a. Safari Opplevelsesreiser 

(safari.as), Paradisreiser (paradisreiser.
no), Hvitserk (hvitserk.no) og Ditt Afrika 

(dittafrika.no).

MORGENSAFARI
Å se dyrene på savannen i sol-
oppgang er noe helt spesielt. 

Det er også tidlig om morgenen og 
sent på ettermiddagen at de fleste 
dyra er mest aktive. Frokosten kan 
man ta etter morgensafarien, eller 
man kan pakke med en matkurv og 
ha frokost ute i bushen. Anbefales!  

BESØK EN LOKAL LANDSBY 
Få et innblikk i den lokale 
masaikulturen, se hvordan de 

bor og lær om deres skikker og tra-
disjoner. Og lær å hoppedanse! NB: 
Vær obs på at noen av landsbyene 
som vises frem ikke er «ekte». 

DYRELIVET
Masai Mara ble kåret til Afrikas 
ledende nasjonalpark i World 

Travel Awards 2017. Her er det store 
sjanser for å se alle «De fem store»; 
elefant, leopard, løve, bøffel og nes-
horn. I perioden sent juni til oktober 
kan man også overvære den store 
migrasjonen der over én million gnu, 
sebraer og gaseller forflytter seg til 
Masai Mara fra Serengeti i Tanzania 
og tilbake igjen. 

3 HØYDEPUNKT

1 2 3

 BASECAMP EXPLORER 
► Basecamp Explorer er et norskeid reise-

selskap, etablert i 1998, som har utmerket 
seg for sitt sterke fokus på økoturisme og 

engasjement i lokalmiljøet. De har vunnet 
flere priser, bl.a. Responsible Travel Award i 
2005 for sitt banebrytende engasjement for 
ansvarlig turisme, som første norske vinner 

av en slik internasjonal pris. Basecamp 
Masai Mara har også flere ganger blitt 

«Golden-Eco»-rangert som Kenyas beste 
økologiske hotell. Alle campene drives av 
solcelleenergi, de resirkulerer vannet og 

gjennom deres treplantasjeprosjekt har det 
siden 2000 blitt plantet over 80 000 trær. 

Basecamp driver også flere ulike prosjekter 
for å støtte lokalsamfunnet. Først og 

fremst er 95 % av de ansatte ved campene 
lokale. Basecamp er også største sponsor 

av Koiyaki guideskole som utdanner 
masaier, og de driver Maasai Brand der 

lokale masaikvinner får anledning til å jobbe 
gjennom å produsere og selge håndlagde 

smykker og skinnprodukter. I 2010 etablerte 
de også Naboisho Conservancy, et 

naturreservat på 200 000 mål som eies av 
masaifolket, som leier ut land til camper i 

området. På denne måten bevares dyrelivet 
og de lokales levemåte. 

 OVERNATTING 
► Basecamp har tre safaricamper i 
Kenya; Basecamp Masai Mara, som 

ligger ved Talek-elven inntil grensen til 
Masai Mara nasjonalreservat, har 12 telt 
og regnes som «hovedcampen». Luksus-

økocampen Eagle View har 10 telt og 
områdets beste utsikt, mens Wilderness 

Camp med sine fem telt er den mest 
naturnære og primitive av dem. De to 
siste ligger i Naboisho Conservancy. 

I tillegg finnes en mobil camp kalt 

Masai Mara

Viktoriasjøen

Indiahavet
TANZANIA

ETIOPIA

SOMALIA

UGANDA

SØR-SUDAN

Nairobi

KENYA

Dorobo Camp som er tilgjengelig fra 
juni-mars. Det ryktes også at en fjerde 

camp, Leopard Hill, vil være klar i løpet 
av januar 2018. Det er lagt til rette for å 
bo på flere av campene på samme tur, 

noe de fleste gjestene velger å gjøre. Pris 
fra kr 1700 per natt for to personer som 

deler telt, inkl. overnatting, transport, alle 
måltider og guidede safarier. 

 BESTE TID 
► Det er safaritid hele året, med høyse-
song i januar-februar og juni-oktober da 

den store dyrevandringen foregår. Regntid 
er som regel fra april-mai, og en mindre 
i november-desember. Men selv da kan 

safariopplevelsen være fin. 

 LES MER 
► www.magicalkenya.com  

► www.basecampexplorer.no

Les mer og se flere bilder 
fra Kenya på www.
magasinetreiselyst.no
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