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Dyreopplevelser i verdens-
klassen og campingliv verdig 
en president. Safari i Kenya 
med norske Basecamp 
Explorer er noe helt for 
seg selv. 

IKONISK: De 
fargerike masaiene 
er kunnskapsrike 
guider i Masai Mara. 

LUKSUS: Campinglivet blir 
aldre det samme igjen etter 
glamping i Afrika.

SIMBA: Et møte med kongen av 
savannen gir minner for livet! 

SAFARI: I Masai Mara er det naturopplevelser 
som står i fokus. Her kommer du garantert tett på 
savannens ville dyr!

D
yrene i Afrika. Masai Maras 
savanne ligger vakker frem-
for oss, med åpne gressletter 
og mektige akasie-trær stik-
kende opp som små spir. 
Spente tar vi plass i en åpen 
jeep, som tar oss med på de 

gjørmete og humpete veiene inn i Kenyas – og 
kanskje Afrikas – rikeste dyreverden. 

Savannemagi. Vi farer forbi store flokker med 
gnu og sebra som gresser i rosa-oransje etter-
middagssol. Titt og stadig hopper topier og små 
dikdik-antiloper rundt bilen, en ørn sirkler 
over oss, og da vi stopper foran to store bøffel-
hanner poserer de velvillig for knipsende ka-
meraer. 

Det tar ikke lang tid i Masai Mara før man 
forstår hvorfor dette er et av verdens mest po-
pulære 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 ble også kåret 
til Afrikas ledende nasjonalpark i World 
Travel Awards 2017, og er 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 spennende. 

Spenning. Vi humper videre mens masai-
guide Caleb Moriaso (26) ivrig lærer oss 
om savannens fem store; løve, elefant, 
bøffel, leopard og neshorn. Nå er det nem-
lig på tide å lete etter Afrikas mest impo-
nerende rovdyr. Plutselig sakker sjåfør 
Mpandi Sayialel (37) på farten. Våre vei-
visere i Masai Mara hvisker ivrig til hver-
andre. Pulsen i baksetet stiger kraftig. 
Caleb drar opp kikkerten. 

– Ha øynene åpne, oppfordrer han. 

Løvelykke. 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 mid-
dagshvilen. Noen av de små løper rundt 
som kattunger og lekeslåss, 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 fredelig og uan-
fektet ligger kun noen meter unna bilen. 

Beviset på savannes brutale hverdag er 
imidlertid rett bak dem: To nylig drepte 
og nesten oppspiste gnu. De fleste av kat-
tedyrene 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, om-
trent samtidig som solen sakte glir ned i 
horisonten. Snakk om fullklaff på første 
safaridag!

Glamping. På Basecamp Masai Mara, en 
av det norske selskapet Basecamp Explo-
rers fire camper i området, innlosjeres 
man i et stort og romslig telt. Utstyrt med 
stor seng med både dyne og pute, lekker 
utedusj og ordentlig toalett i sideteltet er 
det så langt unna det klassiske bildet på 
camping som man kan komme. Dette er 
«glamping» på sitt beste. Faktisk valgte 
selveste Barack Obama og familien å 
legge ferien hit for 11 år siden. Og er det 
godt nok for en av verdens mektigste per-
soner, holder det også for oss.

Grønt er skjønt. – Siden 2000 har det blitt 
plantet over 80 000 trær på området, gjen-
nom Basecamps treplantingsprosjekt, 
forteller campens assistentmanager Ton-
kei Ole Taek (36). Både Obama og 
resten av gjestene som har bodd her 

MORGENSTUND: Det er 
mange måter å oppleve savannen 
på. Ballongferd i morgengry er 
kanskje den mest idylliske. 

GJESTER: Etter en dag på safari er det 
tid for å diskutere opplevelsene over et 
bedre måltid.



KENYA

REISE
Fly fra Oslo til Nairobi med én 
mellomlanding, bl.a. Turkish 

Airlines, Qatar Airways, KLM, 
Emirates og Kenya Airways, fra 
ca. 4500 t/r. I Nairobi må man 

bytte flyplass for å ta propellfly til 
Masai Mara. Safarilink (flysafaril-
ink.com) flyr til Mara Olkiombo fra 
ca. kr 1500 per vei. NB: Kun lov til 
å ha med 15 kg, inkl. håndbagasje. 
Flere norske selskap har turer til 
Masai Mara i tillegg til Basecamp 
Explorer, bl.a. Safari Opplevelses-
reiser, Paradisreiser, Hvitserk og 

Ditt Afrika. 

OVERNATTING
Vi bodde på Basecamp (www.ba-
secampexplorer.no), som har fire 
safaricamper i Kenya; Hovedcam-
pen Basecamp Masai Mara med 
12 telt, luksus-økocampen Eagle 
View, lille Leopard Hill med  bare 
seks telt, og naturnære Wilder-
ness Camp. De tre siste ligger i 

Naboisho Conservancy. Man kan 
gjerne bo på flere på samme tur. 
Pris fra ca. kr 2300 per natt/per 

pers i dobbeltelt, inkl. overnatting, 
transport t/r flystripa, alle målti-

der og guidede safarier. Parkavgift 
kommer i tillegg, ca. kr 650 per 

dag for både Masai Mara og Mara 
Naibosho Conservancy. 

BESTE TID
Det er safaritid hele året, med 

høysesong 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 safariopplevel-
sen være fin.  

MER INFO
www.magicalkenya.com

OBAMA VAR 
HER: Er det bra nok 
for en president, er det 
bra nok for oss også! 

OPPLEVELSER: 
Safari i Afrika føles litt 
som å være en del av et 
naturprogram fra National 
Geographic! 



K U L T U R D Y R E L I V

Landsbybesøk
Få et innblikk i den lokale masaikulturen, se 
hvordan de bor og lær om deres skikker og 
tradisjoner. Og lær å hoppedanse! NB: Vær 
obs på at noen av landsbyene som vises 
frem ikke er «ekte». 

De fem store
Masai Mara ble kåret til Afrikas ledende na-
sjonalpark i World Travel Awards 2017, og er 
spesielt kjent for sitt rike dyreliv. Her er det 
store sjanser for å se alle «De fem store»; 
elefant, leopard, løve, bøffel og neshorn.

Morgenstemning
Å se dyrene på savannen i soloppgang er 
noe helt spesielt. Det er også tidlig om mor-
genen 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. 

S A F A R I

har sørget for at det før så flate området som 
omringet campen har blitt byttet ut med en 
grønn og frodig skog. 

Og med resirkulert regnvann i dusjen og 
strøm fra solceller er det lov å nyte luksusen 
med god samvittighet. Basecamp Explorer har 
tross alt fått flere priser for sin bærekraftige 
drift – både med fokus på mennesker og natur.

Når mørket er i ferd med å legge seg er det 
tid for bålkos, historiefortelling, «sundow-
ners», samt kurs i lokal hoppedans. Rundt 
bålet knyttes det vennskapsbånd mellom 
nordmenn, franskmenn og masaier denne 
kvelden.

Safari av gull. 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. Det er nemlig når dagen gryr at dyra er 
mest aktive.

De første solglimtene skaper en salig stem-
ning. Himmelen er pyntet av fargerike luft-
ballonger lastet med spente turister som vil se 
Masai Maras savanne fra fugleperspektiv. Det 
er også denne tiden som kan 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. 
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 til-
bake til både dyrene, miljøet og lokalsamfun-
net. 

For det eneste stedet en safari bør sette spor. 
Det er i hjertet.  
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LITEN GIGANT: I Masai Mara 
er det greit å ha god plass på 
minnekortet. Her kommer høyde-
punktene på løpende bånd!


