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Mara	en	Lake	Magadi	–	Grote	katten,	schuilhutten	en	
flamingo’s	(10	dagen,	9	nachten)	

	 	
Deze	unieke	reis	combineert	het	wereldberoemde	natuurreservaat	in	Kenia	met	de	exclusieve	
ervaring	van	het	fotograferen	in	dag-	en	nachtschuilhutten	en	flamingofotografie	bij	Lake	
Magadi.	In	dit	seizoen	gaan	we	in	de	Masai	Mara	specifiek	op	zoek	naar	de	katachtigen	en	hun	
belevenissen.	Met	kampen	gelocaliseerd	langs	rivieren,	ben	je	steeds	door	dieren	omringd.	
Daarna	vliegen	we	met	een	privé	charter	naar	het	Olkirimatian	Conservancy	waar	we	in	
Lentorre	Lodge	verblijven.	Hier	kunnen	we	met	onze	groep	exclusief	gebruik	maken	van	de	
schuilhut	die	zowel	voor	dag-	als	nachtfotografie	is	uitgerust.	Er	is	ook	een	vogelschuilhut	
aanwezig.	Van	hieruit	is	het	ook	mogelijk	een	helikoptervlucht	te	nemen	over	Lake	Magadi,	een	
absolute	aanrader!	

Ingrid	Vekemans,	uw	reisbegeleidster	en	professioneel	natuurfotografe,	reist	al	meer	dan	25	jaar	
jaarlijks	naar	Afrika	en	heeft	er	haar	hart	verloren.	Ze	voelt	er	zich	thuis	en	haar	kennis	en	passie	
zal	ze	op	enthousiaste	wijze	met	de	groep	delen.	

Deze	reis	vindt	plaats	in	het	hoogseizoen	om	een	reden.	Het	hoogseizoen	is	het	droge	seizoen	in	
Kenia.	Dit	zorgt	ervoor	dat	het	wild	zich	meer	geconcentreerd	bevindt	in	gebieden	waar	water	
beschikbaar	is	èn	dat	de	vegetatie	minder	dicht	begroeid	is.	Daarom	zullen	we	veel	meer	wild	
kunnen	spotten	dan	in	het	laagseizoen	en	kunnen	we	bijna	zeker	zijn	dat	de	waterput	aan	de	
schuilhut	in	Lentorre	druk	bezocht	zal	worden.		

De	reis	is	uitsluitend	gericht	op	mensen	die	van	natuur	en	wildlife	houden	en	deze	graag	
fotograferen	(uiteraard	zijn	niet-fotograferende	partners	ook	welkom!).		Anders	dan	bij	normale	
groepsreizen	wordt	hier	speciaal	naar	fotokansen	gezocht	en	wordt	er	uitgebreid	tijd	gemaakt	
voor	foto’s	maken	indien	de	situatie	fotografisch	gezien	interessant	is.	De	groep	is	klein,	wat	een	
persoonlijke	aanpak	en	vooral	ook	voldoende	ruimte	voor	het	fotomateriaal	in	het	voertuig	en	in	
de	schuilhut	mogelijk	maakt.	We	maken	in	de	Mara	immers	gebruik	van	open	4x4	voertuigen	elk	
geschikt	voor	8	passagiers	maar	zullen	slechts	drie	à	vier	passagiers	per	voertuig	indelen.	Er	
wordt	gebruik	gemaakt	van	twee	voertuigen	en	Ingrid	zal	haar	tijd	gelijkmatig	over	beide	
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voertuigen	verdelen.	Tijdens	de	optionele	helikoptervluchten	in	Lentorre	zal	Ingrid	tesamen	met	
de	piloot	instructies	en	tips	doorgeven	via	koptelefoons.		

Naast	samen	fotograferen	met	onmiddellijke	hulp	en	tips,	zijn	er	ook	feedbackmomenten	
voorzien	waarin	een	selectie	van	foto’s	van	elke	deelnemer	kan	worden	besproken.	

Een	typische	dagindeling	in	de	Masai	Mara	is	dat	we	’s	ochtends	vroeg	vertrekken	om	optimaal	
gebruik	te	kunnen	maken	van	het	eerste,	zachte	ochtendlicht.	Dit	levert	vaak	de	meest	
memorabele	foto’s	op.	Op	dit	moment	kan	ook	de	meeste	activiteit	bij	de	dieren	waargenomen	
worden.	Meestal	zullen	we	een	ontbijtpakket	meenemen	waar	we	onderweg	op	een	mooie	plek	
van	kunnen	genieten.	In	de	late	ochtend	en	vroege	namiddag	is	het	het	warmst,	dus	dan	kan	je	in	
de	lodge	relaxen	en/of	je	foto’s	bekijken	en	selecteren	voor	de	bespreking.	In	de	late	namiddag	
gaan	we	weer	op	pad	om	tot	het	laatste	licht	foto’s	te	maken.	(Noot:	uiteraard	is	het	niet	
verplicht	om	aan	alle	safari’s	deel	te	nemen	–	er	zijn	vaak	goede	fotokansen	in	het	kamp	zelf).	
Daarna	is	er	tijd	om	je	even	op	te	frissen	voor	het	avondeten,	waarna	je	nog	even	kan	napraten	
of	de	rust	van	je	kamer	of	tent	kunt	opzoeken.	Morgen	is	er	immers	weer	een	ongetwijfeld	
boeiende	dag!	In	Lentorre	is	het	schema	heel	flexibel.	Behalve	de	helikoptervluchten	is	er	ter	
plaatse	geen	limiet	op	het	gebruik	van	de	schuilhutten	of	om	te	doen	wat	je	verkiest.	

	

             DEZE SAFARI WORDT UITGEVOERD IN SAMENWERKING MET  
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BELANGRIJK	VOOR	DEZE	REIS	

• Deze	reis	is	voor	fotografen	die	al	goed	bekend	zijn	met	de	belichtingsdriehoek,	dus	niet	
voor	echte	beginners.	En	uiteraard	ook	voor	niet-fotografen	die	gewoon	van	de	natuur	
willen	genieten!	

• Om	te	fotograferen	in	de	schuilhut,	zijn	de	ideale	lenzen	de	24-70mm	f/2,8	en	de	70-
200mm	f/2,8.		Lichtsterkte	is	absoluut	aangewezen	voor	de	nachtfotografie.	Op	safari	in	
de	Masai	Mara	is	een	minimum	van	300mm	op	een	crop	camera	en	400mm	op	een	full	
frame	camera	aangewezen.		
	

	

Dag	1	

Onze	reis	start	in	Nairobi,	waar	we	’s	ochtends	vroeg	worden	opgepikt	voor	onze	rit	naar	de	
Masai	Mara.	We	worden	verwacht	voor	de	lunch	in	het	eerste	kamp	waar	we	zullen	verblijven.	
Even	relaxen	en	in	de	late	middag	vertrekken	we	voor	onze	eerste	game	drive.							

																	 	

Normaal	gezien	zien	we	hier	zeker	olifanten,	buffels,	leeuwen,	zebra’s,	impala’s	en	andere	
antilopen.	Er	is	ook	een	grote	kans	dat	we	jachtluipaarden	en	hyena’s	zien.	Verder	gaan	we	op	
zoek	naar	de	schuwe	luipaard	en	de	kleinere	roofdieren	als	de	jakhals,	de	grootoorvos,	de	serval	



VU:	TUI	Belgium	NV,	Luchthaven	-	Brussel	Nationaal	40	P	Box	2,	1930	Zaventem.	Lic	1051	
	

4	

en	de	caracal.	Na	deze	eerste	safari		keren	we	naar	ons	kamp	terug,	klaar	voor	het	avondeten	en	
een	verkwikkende	nachtrust.	

Dag	2	

Verdere	exploratie	van	het	noordelijke	deel	van	de	Masai	Mara.	Na	de	lunch	is	er	ook	een	
fotobespreking	voorzien.																																				

														 	

	

Dag	3	

We	vertrekken	met	ons	ontbijtpakket	en	al	onze	bagage	naar	ons	volgende	kamp,	dat	centraal	
gelegen	is	in	de	Masai	Mara	en	uitkijkt	over	de	Mararivier.	Na	de	lunch	kunnen	we	inchecken	en	
volgt	er	weer	een	fotobespreking,	waarna	we	ons	klaarmaken	om	dit	deel	van	de	Masai	Mara	te	
verkennen.	
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Dag	4-5	

Verdere	verkenning	van	het	centrale	Maragebied	met	ochtend-	en	namiddagsafari’s.	Ook	op	
deze	dagen	is	er	een	mogelijkheid	voor	fotobesprekingen	na	de	lunch,	en	om	te	genieten	van	wat	
er	allemaal	in	of	rond	het	kamp	voorbijkomt.	

																																						 	
	
Dag	6	
	
In	de	loop	van	de	ochtend	worden	we	door	een	privé	vliegtuig	opgepikt	in	de	Masai	Mara	en	
naar	het	Olkirimatian	Conservancy	gevlogen.	Daar	worden	we	door	voertuigen	van	Lentorre	
opgewacht	en	naar	Lentorre	Lodge	gereden.	Omdat	Lentorre	ver	afgelegen	ligt	in	de	wildernis,	
zijn	de	wegen	hier	tamelijk	ruw.	Maar	de	luxe	en	overweldigende	ligging	en	schoonheid	van	de	
lodge,	waar	we	op	tijd	voor	de	lunch	aankomen,	ontspannen	ons	meteen.	De	eerste	middag	
worden	alle	mogelijkheden	van	de	lodge	overlopen	en	getoond,	waarna	we	kunnen	relaxen	of	er	
meteen	kunnen	invliegen!	Dit	is	ons	privé-verblijf	voor	de	volgende	dagen	dus	alles	is	mogelijk!	
	
Dag	7,	8	en	9	
	
De	dagen	kunnen	door	iedereen	naar	wens	ingevuld	worden.	Enkel	de	optionele	
helikoptervluchten	zullen	op	voorhand	vastgelegd	worden.		
	
Overdag	is	er	de	mogelijkheid	om	van	de	ondergrondse	schuilhut	gebruik	te	maken	of	van	de	
vogelkijkhut.	Ook	is	er	een	zwembad	aanwezig,	maar	elke	ruime	tent	heeft	ook	een	privé-
buitenbadje/yacuzzi.	Er	is	een	bar	en	een	relaxruimte	–	beide	in	open	lucht	-	van	waaruit	je	zicht	
hebt	op	de	waterplas	en	de	wildernis.	En	gewoon	rusten	en	ontspannen	in	je	eigen	kamer	kan	
natuurlijk	ook.	Ingrid	blijft	ondertussen	beschikbaar	voor	fotobesprekingen	en	tips,	tenzij	ze	
natuurlijk	zelf	de	nodige	rust	aan	het	inhalen	is.	Er	is	namelijk	zoveel	te	doen	dat	je	dag	en	nacht	
zou	willen	kunnen	blijven	functioneren!	
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De	dag-	en	nachtschuilhut	is	uitgerust	met	een	koelkast	en	dranken	om	dag	en	nacht	door	te	
komen.	Ook	kan	koffie	of	thee	gebracht	worden	met	enkele	versnaperingen	voor	het	kleine	
hongertje	tussendoor.	Er	is	een	bibliotheek	aanwezig	en	de	verlichting		zowel	in	als	buiten	de	
schuilhut	is	van	die	aard	dat	de	dieren	er	niet	door	afgeschrikt	worden.	Er	is	plaats	voor	6	
fotografen	en	1	begeleider	in	de	schuilhut	zelf.	Er	zijn	voldoende	stopcontacten	aanwezig	om	
tussendoor	batterijen	op	te	laden.	Ook	staan	er	2	bedden	in	dit	gedeelte	voor	degenen	die	even	
hun	ogen	niet	meer	kunnen	openhouden.	Zij	kunnen	aangeven	aan	de	fotografen	die	nog	wakker	
zijn	voor	welke	dieren	zij	gewekt	willen	worden.	In	de	ruimte	achter	het	eigenlijke	
fotografiegedeelte	staan	nog	2	bedden	en	is	er	een	toilet	voorzien.	

	

																 	
	
Vermits	we	hier	zijn	aan	het	einde	van	het	droge	seizoen,	hebben	we	veel	kans	dat	de	rondom	
liggende	waterbronnen	volledig	uitgeput	zijn	en	dat	we	naast	de	vaste	bezoekers	(de	genetkat,	
de	grootoorvos,	de	gestreepte	hyena	en	de	witstaartmangoeste)	ook	mogelijk	leeuwen,	
luipaarden,	giraffen,	impala’s,	civetkatten	en	buffels	voor	de	lens	krijgen.	Zelfs	de	caracal	is	hier	
al	meermaals	gefotografeerd.		
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Als	het	grootste	deel	van	de	groep	(minimum	4	deelnemers)	kiest	voor	een	helikoptervlucht,	
gaan	we	de	lucht	in	voor	een	onvergetelijke	vlucht	boven	Lake	Magadi	met	zijn	prachtige	
kleuren	en	structuren	en	de	immer	aanwezige	flamingo’s.	Er	zijn	4	zitjes	in	de	helikopter.	
Uiteraard	één	voor	de	piloot,	één	voor	mij	(achter	de	piloot)	en	2	zitjes	aan	de	linkerkant	van	de	
helikopter	waar	de	deur	eruit	gehaald	wordt	voor	volledig	vrij	fotograferen.	Iedereen	draagt	een	
koptelefoon	waarbij	de	ervaren	helikopterpiloot	instructies	geeft	aan	de	fotografen	over	waar	ze	
moeten	kijken,	waarna	Ingrid	geregeld	zal	wijzen	op	een	aantal	technische	zaken	die	in	alle	
spanning	wel	eens	over	het	hoofd	zouden	kunnen	gezien	worden.	Er	is	een	ochtend-	en	een	
avondvlucht	voorzien.	Niet	alleen	zijn	het	licht	en	de	kleuren	dan	anders,	maar	dan	kan	elke	
deelnemer	ook	zijn	foto’s	analyseren	tussen	de	vluchten	in	en	hieruit	eventueel	lessen	trekken	
naar	de	volgende	vlucht	toe.	Bij	4	deelnemers	zijn	er	natuurlijk	2x2	helikoptervluchten,	bij	5	of	6	
deelnemers	3x2	helikoptervluchten.	
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Dag	10	

Rond	4u30	vertrekken	we	(rechtstreeks	vanuit	de	schuilhut	-	of	vanuit	bed)	met	ontbijtpakket	
voor	onze	rit	richting	Nairobi	met	dien	verstande	dat	we	voor	zonsopgang	aan	de	oever	van	
Lake	Magadi	zijn	waarbij	we	de	flamingo’s	enkele	uren	vanop	ooghoogte	kunnen	fotograferen	in	
plaats	van	uit	de	lucht.	

								 	

Helaas	zit	onze	spectaculaire	fotoreis	er	dan	op.	Moe	maar	voldaan	rijden	we	dan	richting	
Nairobi	waar	voor	iedereen	een	dagkamer	gereserveerd	is	in	een	comfortabel	hotel	nabij	de	
luchthaven.	De	terugvlucht	naar	België	is	meestal	rond	middernacht,	dus	je	hebt	hier	tijd	om	
even	te	rusten,	je	op	te	frissen	en	een	laatste	avondmaal	samen	te	consumeren.	Een	shuttle	bus	
van	het	hotel	zal	je	daarna	naar	de	luchthaven	brengen.	

	

OPGELET:	een	wijziging	in	bovenstaand	reisschema	is	steeds	mogelijk,	indien	de	
omstandigheden	daartoe	aangewezen	zijn.	
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PRAKTISCHE	ZAKEN	

TUI	

De	safari	wordt	verzorgd	door	TUI	Tours,	onderdeel	van	TUI	BELGIUM.	De	TUI	Group	is	de	
grootste	toerismegroep	ter	wereld.	

U	kunt	uw	reservatie	online	aanvragen	bij	de	hoofdzetel	van	TUI	BELGIUM.	Hiervoor	gebruikt	u	
de	‘PRIJSAANVRAAG’	-	knop	op	de	safaripagina	van	de	website	www.ingridvekemans.com.	

De	factuur	en	verkoopvoorwaarden	zullen	u	door	TUI	worden	toegestuurd.	De	algemene	en	
bijzondere	voorwaarden	van	TUI		zijn	van	toepassing	voor	zover	deze	niet	afwijken	van	
onderstaande	bepalingen.	Alle	informatie	hierover	vindt	u	hier:	
https://www.tui.be/nl/reisvoorwaarden		
	
De	prijs	van	de	reis	is	8990€	en	is	gebaseerd	op	het	delen	van	een	tweepersoonskamer.	Het	
supplement	voor	een	eenpersoonskamer	bedraagt	399€.	Een	voorschot	van	500€	zal	gevraagd	
worden	bij	reservering	van	de	reis,	een	extra	1500€	zodra	het	vertrek	gegarandeerd	is.		Prijs	
onder	voorbehoud	van	verhoging	lokale	taksen,	parkinkomgelden,	off	road	permits,	
brandstoftoeslagen.	

Safariperiode:		17	tot	26	september	2024	
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De	prijs	is	inclusief	accommodatie	in	comfortabele	en	luxe-lodges	en	tentenkampen	(9	
overnachtingen),	alle	maaltijden	en	dranken(behalve	sterke	dranken)	behalve	in	Nairobi	en	het	
eerste	kamp	in	de	Masai	Mara	waar	geen	dranken	inbegrepen	zijn,	laundry	service	in	Lentorre,	
safari’s	(twee	per	dag	in	de	Masai	Mara	behalve	op	reisdagen)	in	twee	lange	4x4	voertuigen,	
drinkwater	in	de	voertuigen,	off-road	permits	in	de	Masai	Mara	(indien	nog	toegestaan),	
aansluiting	bij	de	Flying	Doctors,	ervaren	chauffeurs/gidsen,	entreegelden	voor	de	reservaten,	
alle	transfers,	een	privé	chartervlucht	van	de	Masai	Mara	naar	Lentorre	met	een	toegelaten	
gewicht	voor	de	totale	bagage	per	persoon	tot	45	kg,	een	dagkamer	in	Nairobi	op	dag	10,	
begeleiding	en	advies	over	de	dieren	en	het	fotograferen	ervan,	foto-analyses	en	een	ervaren	en	
gepassioneerde	reisleidster!	

De	prijs	is	exclusief		de	internationale	vlucht	en	bijhorende	taksen,	extra	hotelnacht	voor	
vertrek	in	Nairobi,	visum	voor	Kenia,	paspoortkosten,	reisverzekering,	dranken	in	Nairobi	en	het	
eerste	kamp	in	de	Masai	Mara,	sterke	dranken,	fooien,	persoonlijke	uitgaven,	optionele	
helikoptervluchten.	

Prijs	van	de	helikoptervluchten	(1	uur	’s	ochtends	en	1	uur	’s	avonds):		1915€	per	persoon	
(bij	4	deelnemers),	2155€	per	persoon	(bij	5	deelnemers)	,	1795€	(bij	6	deelnemers)	–	deze	
prijzen	zijn	wel	degelijk	per	persoon	voor	2	vluchten	en	niet	per	vlucht.	

Aantal	deelnemers:	6	personen	(minimum	en	maximum)	 	

Minimumleeftijd	voor	de	deelnemers:	16	

Zodra	het	aantal	deelnemers	bereikt	is,	zal	u	door	TUI	gecontacteerd	worden.	TUI	zal	u	op	dat	
moment	vluchtprijsindicaties	geven	voor	de	internationale	vluchten.	Het	staat	u	vrij	om	deze	
via	TUI	te	boeken	of	zelf	voor	uw	internationale	vlucht	te	zorgen.	De	internationale	vluchten	
kunnen	ten	vroegste	vanaf		30	oktober	2023	worden	geboekt.	

Verzekering:	

Elke	deelnemer	wordt	sterk	aangeraden	een	annulerings-	en	een	uitgebreide	
reisbijstandsverzekering	af	te	sluiten.	

Overmacht:		

De	fotosafari's	worden	in	de	regel	begeleid	door	Ingrid	Vekemans.	Enkel	indien	Ingrid	Vekemans	
door	overmacht	verhinderd	zou	zijn,	zal	worden	gezocht	naar	een	alternatieve	-	gelijkwaardige	
vervanger	met	oog	op	een	goede	uitvoering	van	het	reiscontract.	

Bagagerestrictie:	

Om	zeker	te	zijn	dat	we	voldoende	bewegingsruimte	hebben	in	de	voertuigen	op	reisdagen,	is	er	
maximum	één	zachte	reistas	(dimensies	maximaal	h	40cm	x	d	40cm	x	l	80cm)	per	persoon	
toegestaan	bovenop	de	fototas.	Alleen	indien	iedereen	zich	hieraan	houdt,	wordt	de	reis	voor	
allen	comfortabel.	Het	maximale	toegelaten	gewicht	van	uw	bagage	hangt	af	van	de	
luchtvaartmaatschappij	waar	u	uw	vlucht	bij	boekt.	

Vereisten	voor	de	deelnemers:		

Om	het	maximum	uit	de	fotokansen	te	halen,	is	het	aan	te	raden	dat	de	basis	van	de	fotografie	
(betreffende	ISO/sluitertijd/diafragma,	en	lichtmeting)	gekend	is,	zoals	je	zou	kunnen	aanleren	
in	een	basisworkshop	digitale	fotografie	of	een	workshop	wildlifefotografie.	Voor	
apparatuurvereisten:	zie	bovenaan	pagina	3.	Het	safarigedeelte	van	de	reis	is	fysiek	niet	zo	
zwaar	omdat	er	steeds	vanuit	een	voertuig	wordt	gefotografeerd.	Wel	moet	men	’s	ochtends	
vroeg	uit	de	veren.	Ook	kunnen	de	safari’s	uitlopen	indien	er	veel	te	zien	is	en	kunnen	er	zo	
lange	dagen	gemaakt	worden.	’s	Ochtends	kan	het	er	verrassend	koud	zijn,	dus	voorzie	zeker	
ook	voldoende	warme	kledij!	De	dagen	in	Lentorre	zullen	meer	vermoeiend	zijn	omwille	van	de	
vele	mogelijkheden	die	er	zowel	overdag	als	’s	nachts	zijn.	De	deelnemers	moeten	
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rustmomenten	inlassen.	Ze	kunnen	deze	zelf	kiezen.	De	temperaturen	kunnen	in	het	heetst	van	
de	dag	oplopen	tot	30°C.	Deelnemers	dienen	in	goede	gezondheid	te	zijn.	

Deelnemers	staan	zelf	in	voor	eventuele	benodigde	vaccinaties	en	medicatie.	Voor	meer	
informatie,	check	https://www.wanda.be/nl	of	www.ggdreisvaccinaties.nl.	De	informatie	op	
deze	website	dient	door	de	reiziger	geëvalueerd	te	worden	in	samenspraak	met	een	bevoegde	
arts.	De	deelnemers	dienen	te	zorgen	voor	een	geldige	internationale	reispas	(nog	tenminste	
6	maanden	na	terugkeer	geldig)	en	een	visum	voor	Kenia.	Kenia	heeft	een	e-visum	ingevoerd.	
Dit	nieuwe	visum	kan	niet	meer	bij	aankomst	ter	plaatse	aangekocht	worden.	Het	moet	enkele	
weken	voor	afreis	online	aangevraagd	worden	via	www.ecitizen.go.ke.	Klik	op	“Create	an	
account”,	volg	de	richtlijnen	en	vul	het	aanvraagformulier	in.	U	dient	ook	een	digitale	pasfoto	bij	
de	hand	te	hebben.	Betalen	kan	met	Visa	of	Mastercard.	Enkele	dagen	later	ontvangt	u	het	e-
visum	in	uw	mailbox.	Print	het	af	en	toon	het	bij	aankomst	in	Kenia	aan	de	immigratie-officier.	
Indicatief	tarief:	50	USD	per	persoon.	Voor	een	laatste	update:	zie	http://diplomatie.belgium.be.	

Tenslotte	is	respect	voor	natuur	en	dier	een	must!	

De	deelnemers	moeten	zich	ervan	bewust	zijn	dat	Afrika	enig	geduld	en	relativeringsvermogen	
vraagt:	wegen	kunnen	hobbelig	zijn	en	de	dingen	werken	niet	altijd	even	efficiënt	zoals	ze	dat	
thuis	doen.	Het	levensritme	ligt	er	lager,	wat	ons	uiteindelijk	allemaal	ten	goede	zou	moeten	
komen…			

																																							 			


