
Dag 1 Ankomst Nairobi
Välkommen till Kenya! Vid ankomst till Nairobi åker vi med lokalchauffören till 
Safari Park Hotel. Efter incheckning är resten av dagen fri för att utforska den-
na myllrande storstad på egen hand. Nairobi är Kenyas huvudstad med ca 3,2 
miljoner invånare. Här njuter vi av deras i princip året-om perfekta klimat. Att 
de nästan alltid lyckas ha ett så pass behagligt klimat beror på deras närhet till 
Ekvatorn. Vi märker på en gång att Nairobi är en modern storstad som håller 
internationellt hög standard med sina höga byggnader, hotell och sevärdheter. 
Under dagen kan den som önskar besöka deras kända muséum, shoppinggator, 
marknader eller restauranger för egen kostnad. 
Hotell: Safari Park Hotel
Måltider: -

Dag 2 Masai Mara naturreservat
Idag är det dags att resa vidare till Masai Maras omtalade naturreservat. Vi pack-
ar ihop oss efter frukost och börjar resan västerut mot Kenyas bördiga höglän-
der. Under resan passerar vi många vackra, skiftande landskap. När vi når Masai 
Mara så breder sig mäktiga grässavanner ut framför oss. Det är lätt att förstå var-
för just detta naturreservat klassas som landets ståtligaste. Här, vid gränsen till 
Tanzania så bor över 95 olika däggdjur och hela 570 fågelarter, inkluderat The Big 
Five. Varje år vandrar ca två miljoner gnuer, zebror och antiloper från Serengeti i 
Tanzania över gränsen till Kenya. I juli-augusti når de Masai Mara. Då har regnet 
under våren förvandlat savannen till en grön oas. I september-oktober vänder de 
söderut igen då gräset åter vuxit sig högt i Serengeti. Det känns nästan overkligt 
att få bevittna den stora vandringen. Efter lunch på lodgen gör vi oss redo för 
vårt första safariäventyr i Kenya och åker på en rafflande safari med lokalguiden.
Hotell: Mara Sopa Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Masai Mara naturreservat
Idag vaknar vi upp i hjärtat av Kenyas ståtligaste naturreservat. Med djuren så 
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Upplev östra Afrikas populära safaridestination Kenya. Här får vi möten med vilda djur och lära med om massajkul-
turen medan vi tas väl hand om på noggrant utvalda lodger. Vi besöker det omtalade naturreservatet Masai Mara och 
Nakurusjön med sina rosa flamingon. Som en av Afrikas mest storslagna parker, huserar Masai Mara bland annat The 
Big Five: lejon, leopard, elefant, buffel och noshörning. Resan avslutas vid foten av Kilimanjaro i Amboseli nationalpark, 
där det lever imponerande elefanthjordar.
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pass nära lodgen blir tillochmed frukosten någonting utöver det vanliga. Mätta, 
belåtna och redo för dagens utflykter ger vi oss ut på dagens första safari i reser-
vatet. Här är det framförallt de stora kattdjuren som det finns gott om, inte minst 
lejon. Vår kunniga guide får syn på leopardspår som vi följer efter, tillslut får vi 
syn på leoparden i trädet och iakttar den en bra stund. Det är så fridfullt att bara 
stanna upp och se hur djuret bara slappnar av på trädgrenen, den lägger inte ens 
märket till oss. Tillslut återvänder vi till lodgen för lunch och tillbringar sen lite 
tid på egenhand. Till eftermiddagen åker vi till Masai byn där vi får lära mer om 
urbefolkningen. Massajerna är ett delvis nomadiserande folkslag i savannområ-
det Serengeti mellan Kenya och norra Tanzania. De upptäckte området redan på 
1700-talet och delar gärna med sig information om deras traditionella levnads-
stil. Valfri aktivitet: Safari med luftballong tidig morgon (måste förbokas).
Hotell: Mara Sopa Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4 Nakurusjön 
Efter en välsmakande frukost lämnar vi Masai Mara för denna gång. Vi åker 
nordost ut mot resan nästa stopp. När vi har gett oss iväg flimrar snart fält fulla 
med korn – och veteodlingar förbi utanför bilfönstret, vi åker igenom ett område 
känt som Kenyas ”brödkorg”. Vi passerar också Rift Valleys slätter där vi spanar 
efter betande giraffer och gaseller i språng. Väl framme vid den tjusiga sjön är 
det dags för lunch och lite tid på egenhand. Vår lodge ligger vackert belägen 
med utsikt över sjön. Till eftermiddagen åker vi på safari i Nakurusjöns natio-
nalpark, en fågelälskares paradis. Nakuru är en sodasjö, vilket innebär mycket 
höga halter av natriumkarbonat och andra salter. Skära flamingos i stora mäng-
der dominerar synintrycket över sjön. Här finns över 400 fågelarter, varav fem 
globalt hotade arter, det är en viktig anhalt för flyttfåglar. Ute på safari stöter vi 
på den mäktiga svarta noshörningen, parken har också en av världens största 
koncentration med svarta noshörningar.
Hotell: Lake Nakuru Sopa Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5 Amboseli nationalpark
Idag börjar vi dagen med en tur till Naivashasjön för en trevlig båttur. Här kom-
mer vi ännu närmre Afrikas djurliv, det är något väldigt idylliskt med att uppleva 
naturen och djuren till sjöss. Efter båtturen packar vi ihop oss och fortsätter resan 
söderut. Väl tillbaka i huvudstaden stannar vi för gemensam lunch. Efter en mysig 
lunch beger vi oss söderut mot sumpmarksområdena och Amboseli nationalpark. 
Framme i nationalparken är det första vi lägger märket till det mäktiga berget i 
bakgrunden. Vi har nått foten av Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. Platsen bjuder 
på en perfekt blandning mellan natur och djurliv, ha kameran nära till hands. Vi lär 
oss mer om berget och dess bestigare, vi befinner oss inte långt ifrån där Ernest 
Hemingway bodde när han skriv sin välkända roman: Snön på Kilimanjaro.
Hotell: Amboseli Sopa Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6 Amboseli nationalpark
Att vakna, dra upp persiennerna och se Kilimanjaro det första man gör är rent 
ut sagt en perfekt start på dagen. Idag står safari på schemat. Vi ger oss ut ef-
ter frukost och är tillbaka på lodgen till eftermiddagen. Till skillnad från Masai 
Mara är det inte de stora kattdjuren som det finns gott om här, utan snarare 
de majestätiska elefanterna. Efter bara en kort stund stöter vi på en stor hjord 
med elefanter, det är en imponerande syn. Det gäller att ha respekt för dessa 
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överväldigade djur, vår kunniga guide ser till att vi håller ett bekvämt avstånd. 
Några giraffer, noshörningar och antiloper visar sig på slätterna och vi ser en lat 
krokodil som vilar sig vid ett vattenhål. Till lunch stannar vi till för en picknick i 
skuggan av ett träd, tänk att all mat alltid smakar godare ute i naturen. När vi är 
tillbaka på lodgen tillbringar vi resten av dagen på egenhand. Ett dopp i poolen 
passar perfekt efter en dag utomhus i Kenyas varma klimat.
Hotell: Amboseli Sopa Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 7 Avresa Nairobi
Nu har tyvärr denna upplevelse nått sitt slut. Vi packar ihop oss och åker till-
baka till huvudstaden. Fullproppade med otroliga upplevelser säger vi hejdå på 
flygplatsen. Det är dags att resa vidare till nya spännande platser eller hem till 
Skandinavien igen med det flyg vi själva bokat.
Hotell: -
Måltider: Frukost
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Avresa varje tisdag & torsdag beroende på tillgänglighet. Kontakta Thabela Travel för mer information.

*Preliminärt pris och program, vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.

I priset ingår:
• Transporter, måltider, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• 6 nätter på 3*- 4* hotell/ lodger enligt resebeskrivning inklusive frukost
• Engelsktalande guide

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Dryck
• Dricks

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.
thabelatravel.com/klimatkompensation.

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 pro-
cent av försäkrat belopp.

Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval bagageskydd som 
är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 7 dagar är 353 kr per person.

Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli 
strandsatta.

Prisuppgifter
Avresa Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

april - juni 2020 7 17 250 kr 18 150 kr

juli - oktober 2020 7 19 250  kr 22 800 kr

november - december 2020 7 18 500 kr 21 500 kr

januari - april 2021 7 21 350 kr* 24 850 kr*

maj - juni 2021 7 19 950 kr* 21 000 kr*


