
Friends for Life  
Scholarship Tour  

Kenya 2018 

Don’t miss this unique African Wildlife and Golf 
experience! 
 
Geniet van een bush breakfast verzorgd door de Maasai… 
Proef de Swahili cultuur aan de magische kustlijn van Kenia… 
Van savanne naar zand strand… 
‘Tee off’ in Kenia en ontmoet giraffen op de green… 
 



Programme 
Don’t miss this unique African experience! 
 
Tee off in Kenya and meet giraffes on the green…. 
Sleep underneath the African sky with roaring lion sounds… 
 
 
 
 

13-21 October 2018 

Dag 1: Karibu Kenia! 

Verblijf in het ‘top class’ Hemingways hotel 

met een adembenemend ‘Out of Africa’ 

uitzicht op de Ngong Hills 

Dag 2 : Wildlife in Nairobi 

Kom op uw eerste dag in Afrika oog in oog te 

staan met een neushoorn in het bijzondere 

Nairobi National Park of ‘tee off’op de 

voormalige Karen Blixen koffie plantage.  

Dag 3: Ontmoet ‘Kenyas bright future’ 

Friends for Life nodigt u uit voor een 

interactief programma gefaciliteerd door jong 

Keniaans talent.   

Dag 4: Safari te paard of luxe spa 

Ervaar de Keniaanse natuur op de rug van een 

paard, geniet van een luxe spa of pak de 

unieke kans om te golfen te midden van 

Afrikaans wild op de Aberdare Country Club 

  

.    

Dag 5: Slaap tussen de bavianen en olifanten  

Laat u betoveren door de pracht van het 

Laikipia plateau en het exclusieve Enasoit 

reservaat;  Geniet van een goed glas wijn in het 

comfortabele Enasoit camp. Optioneel: een 

spectaculaire helicoptervlucht met landing en 

picnick op de flanken van Mount Kenya.  

Dag 6: Trekking met Maasai 

Laat uw ontbijt serveren in de wildernis en 

bereidt u voor op een spannende wandel 

safari met lokale Maasai als begeleiders. Spot 

leeuwen en luipaarden tijdens zonsondergang.  

Dag 7: Van savanne naar zand strand 

U vliegt per klein privé vliegtuig naar de 

magische kust  waar u drie dagen verblijft in 

het prachtige ‘Sands at Nomads’ hotel. 

Bezoek de lokale Digo stam in het gebied 

waar Friends for Life is ontstaan.  

Dag 8: Arabische Dhow 

Vaar mee met een Arabische Dhow op de 

Indische oceaan en zoek mee naar nieuwsgierige 

dolfijnen. Proef de Swahili keuken in een 

heerlijke sea food lunch. Of golf in een exotische 

sfeer onder zwierende palmbomen 
 

Dag 9: Relaxing  

Geniet van een relaxte dag aan de kust met de 

prachtige zandstranden. Maak een duik met uw 

snorkel in de pracht van het koraal en ervaar de 

diversiteit aan kleurrijke vissen. Eindig deze dag 

met een heerlijk diner voor u weer afreist naar 

Schiphol Amsterdam. 

 

https://www.hemingways-collection.com/nairobi/
https://www.hemingways-collection.com/nairobi/
https://www.hemingways-collection.com/nairobi/
https://www.hemingways-collection.com/nairobi/
http://www.kws.go.ke/parks/nairobi-national-park
http://ffl-foundation.org/
http://aberdarecountryclub.com/
http://aberdarecountryclub.com/
http://aberdarecountryclub.com/
http://www.enasoit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tFbX8fUNDoc
https://thesandsatnomad.com/en/wine-dine/
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Don’t miss this unique African experience! 
 
Tee off in Kenya and meet giraffes on the green…. 
Sleep underneath the African sky with roaring lion sounds… 
 
 
 
 

  
  

             
          Waarom is deze reis zo uniek?  

  
* Lokale begeleiding gedurende de gehele reis door een Nederlands/Keniaans koppel  

dat woonachtig is in Kenia * 

 

* U ontdekt een diversiteit aan Keniaanse landschappen; van de bruisende hoofdstad Nairobi tot de 

adembenemende savanne en de exotische kustlijn *  

 

* Verblijf in top niveau accommodaties en luxe transport, inclusief het reizen met een privé 
 Cessna vliegtuig binnen Kenia *  

 

* Exclusief activiteiten programma waarin u de Keniaanse cultuur kunt opsnuiven, een safari op de rug van een 

paard kunt ervaren en een bezoek aan dolfijnen in de Indische oceaan op het programma staat * 

 

* De mogelijkheid om een unieke golf ervaring te beleven: golfen tussen het Afrikaans wild in een 

adembenemend landschap.  

 

* We hebben een intercultureel programma met gelegenheid om te  

netwerken met het Keniaanse bedrijfsleven *  

 

*  De gouden kans om Keniaans talent te ontmoeten binnen het Friends for Life programma * 

 

  

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6pqTicfMUoo
http://www.ffl-foundation.org/organisatie/
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Prijzen 

€ 4.500,- per persoon op basis van 2 persoons accommodatie 

€ 5.550,- per persoon op basis van 1 persoons accommodatie  

In deze prijs is inbegrepen: 

- Transfers van en naar uw accommodaties 

- Binnenlandse vluchten met privé vliegtuig 

- Alle accommodatie en maaltijden   

Genoemde prijzen zijn excl. retourvlucht  Amsterdam - Nairobi, de optionele activiteit en dranken.    

 

KLM heeft voor de deelnemers aan deze reis tickets gereserveerd op basis van een Economy Class 

rechtstreekse vlucht Amsterdam–Nairobi voor een prijs van €695,-. Graag vernemen wij of u van dit aanbod 

gebruik wilt maken. Wanneer u echter liever Business class of first class wilt reizen kunt u dit eveneens 

aangeven. Wanneer u besluit deze unieke reis te boeken, zullen wij u een aanbetaling vragen van minimaal 

50% van de totale reissom na bevestiging van deelname. Het resterende bedrag zullen wij u uiterlijk 1 augustus 

2018 verzoeken over te maken. U kunt de volgende bankgegevens gebruiken: NL19ABNA0819208868 t.n.v. 

Stichting Friends for Life Scholarship Tour.   

 

Vlucht details   KLM/ Kenya Airways   

Heenreis Zaterdag 13 oktober 2018      12.50 uur vertrek      21.45 uur aankomst  

Terugreis Zondag  21 oktober 2018       23.55 uur vertrek       7.10 uur aankomst 22/10/18  

 
Heeft u interesse in deze unieke reis en heeft u vragen neem dan contact op via golfevents@friendsforlife.nl. 

 
NB. Voor meer informatie over Stichting Friends for Life kunt u onze website bezoeken: www.ffl-foundation.org of rechtstreeks contact met ons opnemen 

via info@friendsforlife.nl  

 

 
   

mailto:golfevents@friendsforlife.nl
http://www.ffl-foundation.org/
http://www.ffl-foundation.org/
http://www.ffl-foundation.org/

