
Den Ultimative 
Fotosafari til Kenya

10 dage fra kr. 42.300,- 
Rejserute: Nairobi - Masai Mara/Mara North - Nairobi 
Rejseleder: Naturfotograf Morten Hilmer & Ree Park Safaris direktør, Jesper Stagegaard
Tag med den prisbelønnede fotograf Morten Hilmer til det vilde Kenya – og gør en forskel. Vi garanterer dig 100% 

fokus på foto, minder for livet og en oplevelse du aldrig vil glemme. 

info@safariandbeyond.dk - tlf.: 7370 9015 www.safariandbeyond.dk

and 
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Rejsen
Forestil dig at du er på jagt. På jagt efter at gøre 
en forskel og efter det helt perfekte foto. Med 
den internationale naturfotograf Morten Hilmer 
og Ree Park Safaris direktør, Jesper Stagegaard, 
som ekspeditionens rejseledere behøver dette 
ikke længere være en forestilling. I november 
2019 rejser vi til det eventyrlige og vilde Kenya 
–og du kan komme med på denne helt 
exceptionelle ekspedition, hvor du som deltager 
med egne øjne kan se og komme med bagom det 
store udfordrende naturbeskyttelsesarbejde, der 
gøres i området, samtidig med at du er på 
fotosafari med Morten Hilmer - en af verdens 
bedste naturfotografer.

I samarbejde med Gate To Nature og Ree Park 
Safari arrangerer vi denne nye måde at rejse på, 
idet vi sammen kanaliserer overskuddet af din 
rejse til et konkret projekt. I dette tilfælde vil vi 
opkøbe land, helt præcis et landområde kaldet 
”Plot 92”.

Området er under massivt pres bl.a. på grund af 
landbrug og potentielt opkøb af 
forretningsinteressenter, som ønsker at forvandle 
Masai Mara i Kenya til alt andet end den 
naturperle, som reservatet er verdenskendt for.

Masai Mara har en høj biodiversitet, og er i dag et 
af verdens mest elskede safariområder på grund 
af dets enorme rigdom på dyr. Løver, hyæner og 
elefanter er blot nogle af de arter, for hvilke en 
uberørt savanne er afgørende for deres 
eksistens.

Som en del af rejsen får du sammen med Ree 
Park Safaris direktør, Jesper Stagegaard, også 
mulighed for at komme med bag kulissen i det 
store elefantbeskyttelsesprojekt Mara Elephant 
Project. Projektet blev startet som en reaktion, på 
det eskalerende antal krybskytter der var i 
Mara-området, og den enorme trussel de 
udgjorde for bestanden af elefanter. Mara 
Elephant Project har derfor udviklet et udvalg af 
programmer, der har afgørende betydning for 
områdets elefanter.

and 
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Missionen og visionen for denne unikke rejse er 
klar. Du kommer til at gøre en konkret forskel for
dyrelivet og naturen i Kenya, samtidig med at du 
skal på fotosafari med af en af verdens bedste 
naturfotografer - Morten Hilmer.

Som noget enestående er det lykkedes at få de 
verdensberømte naturfotografer, og 
tv-producenterne af BBC’s ”Big Cat Diary”, Angela 
og Jonathan Scott til at deltage på turen. De vil
både besøge vores ekspedition, give foredrag og 
deltage på safari på slutningen af rejsen.
Sammen med andre fotografer vil du komme tæt 
på Afrikas natur og dyreliv som aldrig før. Der vil 
også være indrettet workshopstationer, hvor du 
får tips og tricks til at fintune dine allerbedste 
skud.

Rammerne for rejsen er perfekte da Karen Blixen 
Camp bliver udgangspunktet for opholdet.

Campen ligger i den vestlige del af Masai Maras 
økosystem men uden for selve reservatets
grænse, og direkte ned til den livgivende 
Mara-flod, som er fyldt af dyreliv.

Den unikke placering gør, at du bogstaveligt talt 
kan fotografere det vilde dyreliv lige udenfor dit
telt eller fra det smukt placerede opholdsområde 
lige ned til floden, hvor elefanter, krokodiller og
flodheste kommer forbi.

Udover Mara-floden kommer du også på 
fotosafari på savannen, hvor du helt 
ekstraordinært får muligheden for at komme 
meget tæt på bl.a. løver, gira�er, elefanter, 
strudse og med lidt held, vildhunde og leoparder. 
Morten Hilmer vil være med dig hele vejen som 
fotoguide og underviser.

Vi ses i Kenya!



Dag 1: På vej mod Kenya
Afrejse til Kenya først på dagen og med flyskifte i Europa 
(endelig rejseplan og afrejsetider a�ænger af valgt 
afrejselufthavn og flyselskab). På flyvningen mod Kenya 
er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning. 
Ankomst til Kenya midt på aftenen og transfer fra 
lufthavnen til Tamarind Tree Hotel for overnatning. 
Ophold inklusive morgenmad.

Dag 2: Karen Blixen Camp kalder
I mødes med jeres rejseledere Morten Hilmer og Jesper 
Stagegaard på hotellet og efter morgenmad afleveres 
fotoudstyr til Karen Blixen Camps erfarne chau�ører, der 
transporterer det til Karen Blixen Camp. Vores egen rejse 
til campen indledes med en kort køretur til den lille 
airstrip Wilson, hvor vi stiger ombord i små ”sportsfly”, og 
derfra går turen direkte til savannen. Flyveturen er 
behagelig, og vi får set det skiftende landskab fra oven - 
en stor og betagende oplevelse. Vi lander på en lille 
air-strip og kører derfra i åbne safaribiler til Karen Blixen 
Camp – indkvarteringen for de næste dage. Fra lodgen er 
der direkte udsigt til Mara-floden.  Vildt og helt utroligt at 
kunne nyde dyrene, der tiltrækkes af det livgivende vand 
blot relativt få meter fra verandaen.

Efter frokost tager vi fotoudstyret frem, og Morten Hilmer 
kommer med gode tips til fotografi på savannen, inden vi 
sætter os op i de private 4-hjulstrækkere. Vores første 
eftermiddagssafari er i gang, og vi bruger dagens sidste 
timer på at blive bekendte med området, når vi skal ud og 
fotografere områdets dyreliv, helt frem til Afrikas røde sol 
byder akacietræerne godnat.

Karen Blixen Camp ligger suverænt placeret et godt stykke 
inde i Masai Mara Økosystemet; også kendt som Mara 
North Conservancy. Med sine 22 luksustelte ligger campen 
lige ned til den berømte Mara-flod – og dermed er scenen 
sat for fantastiske safarioplevelser i et af de bedst 
tænkelige safariområder i Afrika!

Mara North Conservancy ligger som en direkte og åben 
nordvestlig forlængelse af de verdensberømte parker 
Masai Mara og Serengeti, som det ”deler” dyr med. Stort 
set alt det berømte afrikanske storvildt kan altså ses i 
området, bl.a. de sagnomspundne Big Five; elefant, næse-
horn, bø�el, løve og leopard, men næsehornene er dog ret 
fåtallige. 
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Forestil dig at du er på jagt. På jagt efter at gøre 
en forskel og efter det helt perfekte foto. Med 
den internationale naturfotograf Morten Hilmer 
og Ree Park Safaris direktør, Jesper Stagegaard, 
som ekspeditionens rejseledere behøver dette 
ikke længere være en forestilling. I november 
2019 rejser vi til det eventyrlige og vilde Kenya 
–og du kan komme med på denne helt 
exceptionelle ekspedition, hvor du som deltager 
med egne øjne kan se og komme med bagom det 
store udfordrende naturbeskyttelsesarbejde, der 
gøres i området, samtidig med at du er på 
fotosafari med Morten Hilmer - en af verdens 
bedste naturfotografer.

I samarbejde med Gate To Nature og Ree Park 
Safari arrangerer vi denne nye måde at rejse på, 
idet vi sammen kanaliserer overskuddet af din 
rejse til et konkret projekt. I dette tilfælde vil vi 
opkøbe land, helt præcis et landområde kaldet 
”Plot 92”.

Området er under massivt pres bl.a. på grund af 
landbrug og potentielt opkøb af 
forretningsinteressenter, som ønsker at forvandle 
Masai Mara i Kenya til alt andet end den 
naturperle, som reservatet er verdenskendt for.

Masai Mara har en høj biodiversitet, og er i dag et 
af verdens mest elskede safariområder på grund 
af dets enorme rigdom på dyr. Løver, hyæner og 
elefanter er blot nogle af de arter, for hvilke en 
uberørt savanne er afgørende for deres 
eksistens.

Som en del af rejsen får du sammen med Ree 
Park Safaris direktør, Jesper Stagegaard, også 
mulighed for at komme med bag kulissen i det 
store elefantbeskyttelsesprojekt Mara Elephant 
Project. Projektet blev startet som en reaktion, på 
det eskalerende antal krybskytter der var i 
Mara-området, og den enorme trussel de 
udgjorde for bestanden af elefanter. Mara 
Elephant Project har derfor udviklet et udvalg af 
programmer, der har afgørende betydning for 
områdets elefanter.

Dag 2: Karen Blixen Camp kalder (fortsat)
Det er nok især den imponerende bestand af alle de store 
katte, hvortil også geparden hører, som dette enestående 
og gigantiske økosystem er kendt for. Den krokodille- og 
vandrige Mara-flod, der løber gennem reservatets vestlige 
del, betyder også, at her er masser af vildt hele året. Dertil 
hører f.eks gira�er, flodheste, vortesvin, sjakaler, flere 
abearter og mange forskellige antiloper og gazeller. 
Fuglelivet er imponerende med over 500 registrerede 
arter, bl.a. med mange ørne og gribbe samt kæmpen 
blandt dem alle, strudsen. 

Mara North Conservancy er et 300 km2 stort privatejet 
reservat, som drives i partnerskab mellem mere end 800 
jordbesiddende maasaier og 12 camps, hvoraf vores egen 
Karen Blixen Camp er en af disse og med en helt 
vidunderlig beliggenhed direkte ned til Mara-floden for 
foden af den smukke Rift Valley skrænt. Fra campen ses 
mange af flodens mange flodheste, ligesom store 
mængder vildt jævnligt kommer til floden for at drikke. 

Mara North Conservancy er et non-profit selskab, med 
naturbevarelse, bæredygtig turisme og lokal udvikling i 
fokus. Det betyder bl.a. safari med et meget begrænset 
antal gæster, som medfører en mere eksklusiv og privat 
safari oplevelse uden for mange biler omkring vildtet. Der 
er i høj grad også tænkt på miljøvenlige løsninger i de tolv 
camps f.eks når det gælder energi, vand og 
a�aldshåndtering. 

Dag 3-8: Morgen- og eftermiddagssafari og  
                fotoworkshops
Når vi skal på safari, kører vi ud i vores 4-hjulstrækkere 
med en kyndig masai-ranger bag rattet. Vi skal opleve 
dyrene, store som små, pels- som �erklædte, i deres rette 
element; den storslåede østafrikanske savanne! Vi vækkes 
ekstra tidligt på denne fotosafari, da det er vores mål at 
være ude på savannen, når solen står op. Det er nemlig 
her, at dyrene er mest aktive, samtidig med at vi har 
muligheden for at få det lækre lys med på vores billeder.
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Missionen og visionen for denne unikke rejse er 
klar. Du kommer til at gøre en konkret forskel for
dyrelivet og naturen i Kenya, samtidig med at du 
skal på fotosafari med af en af verdens bedste 
naturfotografer - Morten Hilmer.

Som noget enestående er det lykkedes at få de 
verdensberømte naturfotografer, og 
tv-producenterne af BBC’s ”Big Cat Diary”, Angela 
og Jonathan Scott til at deltage på turen. De vil
både besøge vores ekspedition, give foredrag og 
deltage på safari på slutningen af rejsen.
Sammen med andre fotografer vil du komme tæt 
på Afrikas natur og dyreliv som aldrig før. Der vil 
også være indrettet workshopstationer, hvor du 
får tips og tricks til at fintune dine allerbedste 
skud.

Rammerne for rejsen er perfekte da Karen Blixen 
Camp bliver udgangspunktet for opholdet.

Campen ligger i den vestlige del af Masai Maras 
økosystem men uden for selve reservatets
grænse, og direkte ned til den livgivende 
Mara-flod, som er fyldt af dyreliv.

Den unikke placering gør, at du bogstaveligt talt 
kan fotografere det vilde dyreliv lige udenfor dit
telt eller fra det smukt placerede opholdsområde 
lige ned til floden, hvor elefanter, krokodiller og
flodheste kommer forbi.

Udover Mara-floden kommer du også på 
fotosafari på savannen, hvor du helt 
ekstraordinært får muligheden for at komme 
meget tæt på bl.a. løver, gira�er, elefanter, 
strudse og med lidt held, vildhunde og leoparder. 
Morten Hilmer vil være med dig hele vejen som 
fotoguide og underviser.

Vi ses i Kenya!

Dag 3-8: Morgen- og eftermiddagssafari og 
                fotoworkshops (fortsat)
Efter morgensafari skal vi tilbage til campen, hvor der 
venter en vidunderlig morgenmad. Mellem vores safarier 
og måltider holder Morten Hilmer fotokurser, for de som 
har lyst til at deltage. Fotokurserne kan variere i emne 
a�ængigt af niveau i gruppen, men bl.a. kommer Morten 
omkring blænde- og lukketid og komposition. Undervejs 
bliver der også tid til konstruktiv billedkritik, samt rig 
uddeling af diverse tips og tricks, så alle får mulighed for 
at rejse hjem med gode billeder fra vores afrikanske 
fotoeventyr og ekstra viden om fotografiets kunst.

Hver eftermiddag kører vi igen på eventyr på savannen i 
jagten på de gode billeder og de store oplevelser, så vi får 
mest mulig tid sammen med dyrene. Efterhånden som 
solen går ned i horisonten kommer de varme farver frem. 
Sammen med de lokale masai-rangere gør vi hvad vi kan 
for at finde en god location til enten at fotografere dyrene 
eller de skønne landskaber. Farverne spænder vidt, og går 
fra den gyldne farve til de helt røde toner, der er så 
kraftige, at kameraet nogle gange har svært ved at følge 
med.

Når solen er gået ned, fortsætter vi tilbage mod campen 
og tænder for køretøjernes søgelys. Vi kigger efter de 
lysende øjne på savannen, og hvis vi er heldige, får vi lov 
til at se nogle af de mere sjældne afrikanske arter, som 
kun kommer frem om natten.

Tilbage på Karen Blixen Camp nyder vi aftensmaden, mens 
vi snakker om dagens pragtfulde oplevelser. Vi går til køjs 
fyldt med smukke billeder af Afrika, både i kameraet og på 
nethinden. Omgivet af Afrikas lyde glæder vi os til, hvad 
morgendagen kan bringe!

Den 9. november får vi om eftermiddagen besøg af de 
verdenskendte naturfotografer Jonathan og Angela Scott, 
som bl.a. er kendt for at producere BBC’s Big Cat Diary. 
Angela og Jonathan vil i forbindelse med et eksklusivt 
foredrag – kun for denne ekspeditions deltagere - bl.a. vise 
masser af billeder og fortælle mere om deres mange, 
mange år på Masai Maras savanne, om tilblivelsen af Big 
Cat Diary og meget mere. Angela og Jonathan overnatter 
på campen og deltager på morgensafarien dagen efter.
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Dag 1: På vej mod Kenya
Afrejse til Kenya først på dagen og med flyskifte i Europa 
(endelig rejseplan og afrejsetider a�ænger af valgt 
afrejselufthavn og flyselskab). På flyvningen mod Kenya 
er der gratis måltider, drikkevarer og underholdning. 
Ankomst til Kenya midt på aftenen og transfer fra 
lufthavnen til Tamarind Tree Hotel for overnatning. 
Ophold inklusive morgenmad.

Dag 2: Karen Blixen Camp kalder
I mødes med jeres rejseledere Morten Hilmer og Jesper 
Stagegaard på hotellet og efter morgenmad afleveres 
fotoudstyr til Karen Blixen Camps erfarne chau�ører, der 
transporterer det til Karen Blixen Camp. Vores egen rejse 
til campen indledes med en kort køretur til den lille 
airstrip Wilson, hvor vi stiger ombord i små ”sportsfly”, og 
derfra går turen direkte til savannen. Flyveturen er 
behagelig, og vi får set det skiftende landskab fra oven - 
en stor og betagende oplevelse. Vi lander på en lille 
air-strip og kører derfra i åbne safaribiler til Karen Blixen 
Camp – indkvarteringen for de næste dage. Fra lodgen er 
der direkte udsigt til Mara-floden.  Vildt og helt utroligt at 
kunne nyde dyrene, der tiltrækkes af det livgivende vand 
blot relativt få meter fra verandaen.

Efter frokost tager vi fotoudstyret frem, og Morten Hilmer 
kommer med gode tips til fotografi på savannen, inden vi 
sætter os op i de private 4-hjulstrækkere. Vores første 
eftermiddagssafari er i gang, og vi bruger dagens sidste 
timer på at blive bekendte med området, når vi skal ud og 
fotografere områdets dyreliv, helt frem til Afrikas røde sol 
byder akacietræerne godnat.

Karen Blixen Camp ligger suverænt placeret et godt stykke 
inde i Masai Mara Økosystemet; også kendt som Mara 
North Conservancy. Med sine 22 luksustelte ligger campen 
lige ned til den berømte Mara-flod – og dermed er scenen 
sat for fantastiske safarioplevelser i et af de bedst 
tænkelige safariområder i Afrika!

Mara North Conservancy ligger som en direkte og åben 
nordvestlig forlængelse af de verdensberømte parker 
Masai Mara og Serengeti, som det ”deler” dyr med. Stort 
set alt det berømte afrikanske storvildt kan altså ses i 
området, bl.a. de sagnomspundne Big Five; elefant, næse-
horn, bø�el, løve og leopard, men næsehornene er dog ret 
fåtallige. 

Dag 9: Afsked med Karen Blixen Campen og 
             hjemrejse mod Danmark
Efter en fantastisk og oplevelsesrig uge i felten - og med 
hundredvis af spektakulære billeder i kameraet (der kun 
venter på at blive vist til familien) – tager vi på vores 
sidste morgensafari på savannen og byder efterfølgende 
det hele farvel med en morgenmad på campen med 
udsigten til Marafloden inden vi flyver retur til Nairobi for 
hjemrejse tilbage til Danmark.

Der er mulighed for at tilvælge flere dage i campen eller 
badeferie ved Det Indiske Ocean i f.eks. Mombasa eller 
Zanzibar. Forhør nærmere. 

Dag 10: Ankomst til Danmark og på gensyn
I ankommer til København tidligt om morgenen og siger 
farvel og på forhåbentligt gensyn til hinanden.

info@safariandbeyond.dk - tlf.: 7370 9015 www.safariandbeyond.dk



Dag 2: Karen Blixen Camp kalder (fortsat)
Det er nok især den imponerende bestand af alle de store 
katte, hvortil også geparden hører, som dette enestående 
og gigantiske økosystem er kendt for. Den krokodille- og 
vandrige Mara-flod, der løber gennem reservatets vestlige 
del, betyder også, at her er masser af vildt hele året. Dertil 
hører f.eks gira�er, flodheste, vortesvin, sjakaler, flere 
abearter og mange forskellige antiloper og gazeller. 
Fuglelivet er imponerende med over 500 registrerede 
arter, bl.a. med mange ørne og gribbe samt kæmpen 
blandt dem alle, strudsen. 

Mara North Conservancy er et 300 km2 stort privatejet 
reservat, som drives i partnerskab mellem mere end 800 
jordbesiddende maasaier og 12 camps, hvoraf vores egen 
Karen Blixen Camp er en af disse og med en helt 
vidunderlig beliggenhed direkte ned til Mara-floden for 
foden af den smukke Rift Valley skrænt. Fra campen ses 
mange af flodens mange flodheste, ligesom store 
mængder vildt jævnligt kommer til floden for at drikke. 

Mara North Conservancy er et non-profit selskab, med 
naturbevarelse, bæredygtig turisme og lokal udvikling i 
fokus. Det betyder bl.a. safari med et meget begrænset 
antal gæster, som medfører en mere eksklusiv og privat 
safari oplevelse uden for mange biler omkring vildtet. Der 
er i høj grad også tænkt på miljøvenlige løsninger i de tolv 
camps f.eks når det gælder energi, vand og 
a�aldshåndtering. 

Dag 3-8: Morgen- og eftermiddagssafari og  
                fotoworkshops
Når vi skal på safari, kører vi ud i vores 4-hjulstrækkere 
med en kyndig masai-ranger bag rattet. Vi skal opleve 
dyrene, store som små, pels- som �erklædte, i deres rette 
element; den storslåede østafrikanske savanne! Vi vækkes 
ekstra tidligt på denne fotosafari, da det er vores mål at 
være ude på savannen, når solen står op. Det er nemlig 
her, at dyrene er mest aktive, samtidig med at vi har 
muligheden for at få det lækre lys med på vores billeder.

Priser og fakta
Afrejsedato: 2/11 - 2019
Pris per person i delt dobbeltværelse fra kr. 42.300,-

Bemærk
De nævnte priser er vejledende. Den endelige pris 
a�ænger af flyprisen på det tidspunkt rejsen bestilles. 
Der tages forbehold for ændring af flytider. 
Ekspeditionens gæster fordeles med max. seks gæster i 
hver safaribil og alle har vinduesplads. 
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• Morgensafari med Jonathan og Angela Scott, d. 10. 
   november
• Engelsktalende chau�ører
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

Ikke inkluderet: 
• Visum til Kenya USD 50
• Vaccinationer
• Drikkepenge og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter, f.eks. ballonsafari og besøg i Masai
   landsby
• Forsikringer
• Ikke nævnte måltider og drikkevarer

Inkluderet:
• Flyrejse Danmark-Nairobi t/r på økonomiklasse
• Overnatning i Nairobi på ankomstdagen m/morgenmad
• Fly Wilson – Mara – Wilson (obs bagagebegrænsning på   
   fly)
• Syv overnatninger i luksustelt på Karen Blixen Camp
• Alle måltider på KBC samt ka�e, te, mineralvand, øl, 
   sodavand samt husets vine
• Morgen- og eftermiddagssafari i åbne 4*4
• Parkentre til Mara North Conservancy
• Fotosafari på Karen Blixen Camp i Mara North
• Bidrag til opkøb af ”Plot 92” i Mara North
• Morten Hilmer og Jesper Stagegaard som rejseledere
• Fotoworkshops m. Morten Hilmer på Karen Blixen Camp
• Foredrag og besøg af Jonathan og Angela Scott, d. 9. 
   november

Chau�øren er engelsktalende og uddannet safariguide. 
De to danske rejseledere, Morten Hilmer og Jesper Stage-
gaard, veksler mellem safaribilerne. Rejsen udbydes også 
internationalt og der vil blive guidet på engelsk. Rejsen 
gennemføres ved minimum 12 deltagere og max. 20 
deltagere.

 



Diverse udstyr: 
• En lille dagturs-rygsæk til game drives
• Pandelygte eller lommelygte
• Forlængerledning med stikdåse til opladning af fx mobil, 
   kamerabatterier m.v.
• 1 god kikkert pr. person, gerne 8x42
• Pak gerne din check-in bagage i en blød taske pga. plads 
   i køretøjerne

 

Kameraudstyr
Vi anbefaler flg. som pakkes i en fotorygsæk:
• 1 kamera med batteri og oplader
• 1 ekstra batteri
• 1 teleobjektiv til dyrelivet minimum 200 mm
• 1 vidvinkel objektiv til landskaber
• Bean bag til understøttelse af kamera
• Masser af CF kort
• Pudevår eller lignende til at dække kamera under safari 
   pga. støv mm.
• Puster til �ernelse af støv
• Pudseklud
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Gode råd for rejsen



Dag 9: Afsked med Karen Blixen Campen og 
             hjemrejse mod Danmark
Efter en fantastisk og oplevelsesrig uge i felten - og med 
hundredvis af spektakulære billeder i kameraet (der kun 
venter på at blive vist til familien) – tager vi på vores 
sidste morgensafari på savannen og byder efterfølgende 
det hele farvel med en morgenmad på campen med 
udsigten til Marafloden inden vi flyver retur til Nairobi for 
hjemrejse tilbage til Danmark.

Der er mulighed for at tilvælge flere dage i campen eller 
badeferie ved Det Indiske Ocean i f.eks. Mombasa eller 
Zanzibar. Forhør nærmere. 

Dag 10: Ankomst til Danmark og på gensyn
I ankommer til København tidligt om morgenen og siger 
farvel og på forhåbentligt gensyn til hinanden.
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Rejseledere

Morten Hilmer
Morten Hilmer er en af Danmarks absolut bedste 
naturfotografer med speciale i dyreliv og natur. Han er 
bl.a. blevet kåret som prisvinder af Danmarks 
Naturfotograf, Europæisk Wildlife Photographer og Veolia 
Environnement Wildlife Photographer. 

Hans fascination og passion startede med et stort ønske 
om at se Arktis. Det førte ham til at deltage i en af 
verdens mest specialiserede militære enheder - Sirius 
Patruljen. Sammen med én kollega, 15 hunde og hans 
kamera, kørte han næsten 10.000 kilometer i 
hundeslæde gennem verdens største nationalpark. 

Arktis’ vilde natur og vejr har gjort Morten i stand til at 
arbejde med sit kamera på en måde, som du aldrig har set 
før. Resultatet er unikke billeder. 

"Jeg finder stilhed og ro i mig selv, når jeg bruger tid i 
naturen og det føles autentisk. Når snestormen raser, når 
regn og vinden gør, at dyr og mennesker søger ly, eller 
når natten går ned over skoven. For mig er det ikke kun 
om at få det perfekte billede af et dyr eller en fugl, men 
mere om at fange det unikke intense humør eller den 
følelse, som jeg kun oplever i den vilde natur "

Jesper Stagegaard
Jesper Stagegaard har igennem en lang årrække 
beskæftiget sig med naturbevarelse, både i Europa og til 
daglig også i mere eksotiske omgivelser på den 
afrikanske savanne.

Jesper sidder til daglig som direktør for Ree Park Safari på 
Djursland, og har foruden parkens store engagement i 
arbejdet med at bevare flere truede dyrearter været med 
til at opbygge parkens store naturbevarelsesarbejde i 
Masai Mara i Kenya.

”Mara er et evigt overflødighedshorn af uudtømmelige 
safarioplevelser i verdensklasse, og derfor er det også 
her vores store engagement og hjerte ligger, når det 
gælder naturbevarelse og det at hjælpe med til at bevare 
en af Afrikas sidste vildmarker”, udtaler Jesper 
Stagegaard.

Igennem en lang årrække har Jesper, når tiden har tilladt 
det, fungeret som rejseguide for specialgrupper, ligesom 
både TV2 og DR har været omdrejningspunkt for flere 
udsendelser optaget i samarbejde med Jesper - enten 
som vært foran kameraet, eller som faglig konsulent bag 
kameraet.



• Morgensafari med Jonathan og Angela Scott, d. 10. 
   november
• Engelsktalende chau�ører
• Transfer til/fra lufthavn
• Lufthavnsskatter
• Rejsegarantifond

Ikke inkluderet: 
• Visum til Kenya USD 50
• Vaccinationer
• Drikkepenge og øvrige personlige udgifter
• Private udflugter, f.eks. ballonsafari og besøg i Masai
   landsby
• Forsikringer
• Ikke nævnte måltider og drikkevarer

Inkluderet:
• Flyrejse Danmark-Nairobi t/r på økonomiklasse
• Overnatning i Nairobi på ankomstdagen m/morgenmad
• Fly Wilson – Mara – Wilson (obs bagagebegrænsning på   
   fly)
• Syv overnatninger i luksustelt på Karen Blixen Camp
• Alle måltider på KBC samt ka�e, te, mineralvand, øl, 
   sodavand samt husets vine
• Morgen- og eftermiddagssafari i åbne 4*4
• Parkentre til Mara North Conservancy
• Fotosafari på Karen Blixen Camp i Mara North
• Bidrag til opkøb af ”Plot 92” i Mara North
• Morten Hilmer og Jesper Stagegaard som rejseledere
• Fotoworkshops m. Morten Hilmer på Karen Blixen Camp
• Foredrag og besøg af Jonathan og Angela Scott, d. 9. 
   november
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Jonathan og Angela Scott

Ægteparret Jonathan og Angela Scott er prisvindende 
fotografer og miljøforkæmpere, de er ambassadører for 
flere foto- og miljøorganisationer, og så står de bag 
utallige bøger og naturprogrammer, som er blevet filmet 
over hele verden.

Jonathan blev født i London i 1949 og har boet i Kenya 
siden 1977. Han har en universitetsgrad med 
æresbevisning i zoologi fra Queens University i Belfast i 
Nordirland. I 1987 vandt han Wildlife Photographer of the 
Year Competition – den mest prestigefyldte vildtlivs 
fotokonkurrence der findes. 

Angela Scott blev født i Alexandria i Egypten i 1953 og 
brugte hendes barndom i Dar Es Salaam i Tanzania. 
Jonathan og Angela blev gift i Masai Mara i 1992, og de 
har vist sig at være et usædvanligt produktivt 
makkerpar. De har rejst verden rundt både som tv-værter 
og fotografer, og for at indsamle materiale til deres 
bøger. I 2002 vandt Angela Wildlife Photographer of the 
Year Award. Hendes vinderbillede blev udvalgt mellem 
mere end 18.000 billeder fra over 60 forskellige lande. 
Titlen resulterede i, at Jonathan og Angela er det eneste 
par i verden, som hver for sig har vundet konkurrencen. 
Jonathan og Angela bor til dagligt i Nairobi i Kenya, og har 
en permanent base i Governor’s Camp i Masai Mara. 

Deres fotos har optrådt i bøger og magasiner verden over, 
inklusive National Geographic, Geo, Geographical, BBC 
Wildlife, Digital Photography og mange, mange flere.

I 1996 blev den første serie af Big Cat Diary realiseret. 
I den optrådte de samme store kattedyr, som Jonathan og 
Angie havde brugt så mange år på at observere, 
fotografere og tegne i Masai Mara. Big Cat Diary er stadig 
en af de mest populære og gensendte tv-serier, og den 
vises verden over på BBC/Animal Planet. 

Angela var fotograf af stillbilleder til serien og game 
spotter for Big Cat Diary, og i 2000 blev Jonathan og 
Angela booket af HarperCollins til at skrive en trilogi af 
bøger om Afrikas katte. Bogserien skulle akkompagnere 
tv-serien Big Cat Diary. Jonathan og Angelas seneste 
tv-projekt er Big Cat Tales fra 2018, som er fem 
programmer af en times varighed. 

Scott-parret er meget efterspurgte som foredragsholdere 
om deres arbejde som miljøforkæmpere og 
vildtlivsfotografer, og de deler verden over budskabet om 
at bevare vores natur. Når de ikke filmer eller arbejder på 
deres bogprojekter, er de værter for små grupper af 
rejsende til destinationer over hele verden, lige fra det 
varme Afrika til de frosne islandskaber på Antarktis.


