
Dag 1 Avresa mot Kenya                 fredag 10 september
Avresa från Skandinavien.

Dag 2 Ankomst Nairobi                  lördag 11 september
Välkommen till Kenya! Vid ankomst till Nairobi möts vi av vår svensktalande 
guide och tillsammans tar vi oss till stadsdelen Karen. Vi märker på en gång 
att Nairobi är en modern storstad som håller internationell standard med sina 
höga byggnader, hotell och sevärdheter. Vårt första besök är på Karen Blixten 
muséet där vi kan lära känna varandra under en smaklig välkomstlunch. Gården 
fick internationell berömmelse med utgivandet av filmen Mitt Afrika, en Oscar-
vinnande film baserad på Karens självbiografi. Hon flyttade från Danmark till 
Nairobi för att gifta sig och tog där på sig ansvaret att driva en kaffegård. Kaffe-
gården finns idag inte kvar utan är numera en golfklubb och ett bostadsområde, 
men bär än idag hennes namn. Bredvid ligger ett skydds- och avelscenter för 
utrotningshotade giraffer. Från en förhöjd plattform kan man mata och betrakta 
dessa majestätiska djur. Till eftermiddagen checkar vi in på vårt hotell i Nairobi 
och vilar upp oss efter resan.
Hotell: Tamarind Tree Hotel 
Måltider: Välkomstlunch, middag

Dag 3 Mot Nakurusjön                söndag 12 september
Tidigt på morgonen beger vi oss västerut mot resans första stopp, den spekta-
kulära Naivashasjön. På förmiddagen blir det båtfärd och vandring på Crescent 
Island bland giraffer, zebror, antiloper och andra vilda djur. I sjön finns flodhästar 
och gott om fåglar. Vi åker vidare genom ett område känt som Kenyas ”brödkorg” 
och snart flimrar fält fulla med korn – och veteodlingar förbi utanför fönstret.  
Sen eftermiddag når vi Lake Nakuru – den rosa sjön. Great Rift Valley sträcker 
sig från Syrien i norr till Moçambique i söder. Några av de bästa djurområdena i 
Östafrika ligger nere i förkastningsdalen, bland dem Lake Nakuru National Park. 
Ett vanligt naturinslag i förkastningsdalen är grunda sodasjöar med höga halter 
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Kenya - den stora migrationen
Följ med på safari i Kenya för att uppleva världens största migration av stora däggdjur. Mer än 1 800 000 gnuer och 200 000 
zebror följer regnen på jakt efter gröna betesmarker. Det medför stora risker att korsa floderna, då djuren måste kasta sig 
från klippor och simma bland hungriga krokodiler. Detta är ett av jordens mest storslagna skådespel och en av de mäktigaste 
naturupplevelser man kan uppleva! Charlotte Permell blir resans ciceron. Hon var länge uppskattad programledare för Mitt 
i Naturen och är nu redaktör på WWF.
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av natriumkarbonat och andra salter. Lake Nakuru National Park skapades för 
att skydda det rika fågellivet som samlas vid dess sodasjö, framför allt de enorma 
flockarna med ibland över en miljon flamingor. Skådespelet kan vara magnifikt 
och det är inte konstigt att Nakurusjöns nationalpark är fågelälskarnas paradis.
Hotell: Lake Nakuru Lodge 
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 4 Nakurusjön               måndag 13 september
Idag vaknar vi tidigt fulla av förväntan inför vår heldag i Nakuru nationalpark. 
Längs med strandkanten spanar vi extra noga, för att se vilka djur som bestämt 
sig för att gå ner och dricka. Lake Nakuru anses vara den nationalpark i Kenya 
där man har störst chans att få se både noshörning och leopard. Nationalparken 
är även känd för att vara en fristad för såväl trubb- som spetsnoshörning. Med 
lite tur så ser vi båda! Kombinationen av nationalparkerna Lake Nakuru och Ma-
sai Mara på denna resa gör att det finns goda chanser att lyckas se the Big Five 
(lejon, leopard, elefant, noshörning och buffel). Den i Kenya vanliga massajgiraf-
fen finns inte här, men dock en annan underart som heter rotschildgiraffen. Den 
letar vi lite extra efter för vi lär inte se den på något annat ställe.
Hotell: Lake Nakuru Lodge 
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 5 Masai Mara naturreservat                 tisdag 14 september
Idag reser vi vidare till en av resans höjdpunkter; det omtalade naturreservatet Ma-
sai Mara. Vi reser västerut mot Kenyas bördiga högländer. Längs med vägen passe-
rar vi många vackra och skiftande landskap. Bland annat flimrar fält fulla med korn 
– och veteodlingar förbi utanför bilfönstret. När vi når Masai Mara breder mäktiga 
grässavanner ut sig framför oss. Det är lätt att förstå varför just detta naturreservat 
klassas som landets ståtligaste. Här, vid gränsen mot Tanzania, bor över 95 olika 
däggdjur och hela 570 fågelarter. Varje år migrerar cirka två miljoner gnuer, zebror 
och antiloper från Serengeti i Tanzania över gränsen till Kenya. Någon gång 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 migrationen. Efter 
lunch på lodgen beger vi oss ut på vår första safari i detta mäktiga naturreservat.
Hotell: Keekorok Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 6 Masai Mara naturreservat               onsdag 15 september                     
Tidig morgon ger vi oss iväg mot Mara-floden där vi hoppas på att få uppleva 
resans höjdpunkt, det naturskådespel som vi redan sett i otaliga naturdokumen-
tärer. Här samlas denna årstid miljontals gnuer och zebror längs deras vand-
ring mot nya betesmarker. De måste korsa floden, som är full av krokodiler, 
flodhästar och andra faror. Gnuerna och zebrorna samlas för att invänta rätt 
tillfälle att passera floden och när väl några djur vågat sig på ett försök följer 
alla efter på en och samma gång. Tumultet blir totalt när 1000-tals djur försöker 
ta sig över floden samtidigt som stora krokodiler går till attack. Krokodiler kla-
rar sig många månader utan mat, och de som lever i migrationsområdena drar 
fördel av hjordarna som passerar floderna. Men farorna är inte över på andra si-
dan floden. Efter hjordarna smyger hela tiden de stora kattdjuren och i området 
finns det gott om lejon. Till eftermiddagen besöker vi en massajby där vi får lära 
mer om Kenyas urbefolkning. Massajerna var förr en fruktad krigarstam, vars 
medlemmar än i dag stolt bär sina traditionella kläder och spjut. Nu lever de av 
boskapsskötsel i dessa trakter. Vi blir mottagna av massajerna med stor gästfri-
het och får ta del av deras traditionella levnadsstil och även en dansuppvisning. 
Hotell: Keekorok Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag
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Dag 7 Masai Mara naturreservat             torsdag 16 september
Vi vaknar upp av djurens alla läten. Idag tillbringar vi åter igen hela dagen i 
Masai Mara för att bevittna magin i den stora migrationen under morgon- och 
eftermiddagssafarin. Mellan dessa fantastiska vilda upplevelser återvänder vi 
till lodgen för lunch och en siesta, eller bara för att koppla av vid poolen. Efter 
en förhoppningsvis lyckosam tur åker vi tillbaka till lodgen för en sen middag. 
Hotell: Keekorok Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 8 Masai Mara naturreservat                  fredag 17 september
Det är dags för vår sista dag med safari, och våra vältränade ögon letar nu efter 
både favoriter och rariteter på savannen. Några som inte är sena på att ta fördel 
av den stora mängden antiloper och gnuer är lejonen, som därmed har tillgång 
till mer mat och är mer aktiva under dagtid än vanligt. Den öppna savannen 
passar dessutom geparderna utmärkt som springer ifatt sitt byte. Vi njuter av en 
mäktig solnedgång som bara afrikanska savannen kan bjuda på.
Valfritt tillägg: Safari med luftballong tidig morgon. Pris ca 4 250 kr
Hotell: Keekorok Lodge
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 9 Avresa Nairobi                  lördag 18 september
Nu har vårt äventyr nått sitt slut, vi packar ihop och åker tillbaka mot huvud-
staden. Håll ögonen öppna efter betande giraffer och antiloper när vi passerar 
den stora slätten Rift Valley. Ankomst till Nairobi tidig eftermiddag där resten 
av dagen tillbringas på egen hand. Det finns bland annat möjlighet att lägga till 
dagsrum på hotell eller i gemensam lounge, samt flyg Masai Mara - Nairobi, kon-
takta oss för pris. Till kvällen avslutar vi detta spännande äventyr med en härlig 
avskedsmiddag på The Carnivore Restaurant, känd för sina saftiga grillrätter 
och afrikanska gästfrihet. Mätta och belåtna får vi sedan transport till flygplat-
sen där vi påbörjar vår resa hem igen eller till nya äventyr. 
Hotell: -
Måltider: Frukost, avskedsmiddag

Dag 10 Hemkomst                 söndag 19 september
Tillbaka på skandinavisk mark med fina minnen i bagaget.. 
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I priset ingår:
• Flyg Stockholm-Nairobi tur och retur
• Rum på fyrstjärniga hotell/lodger
• Transporter, måltider, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• Svensktalande professionell reseledning och lokala specialistguider
• Bagageservice och dricks till bärare, lokalguider och chaufförer
• Alla flygbolagens skatter, passageraravgifter och bränsletillägg. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om flygbola-

gen ändrar dessa avgifter. Exakt pris fastställs på biljetteringsdagen, cirka 30 dagar innan avresa

I priset ingår ej:
• Visum
• Dricks
• Dryck till måltid

Flyg från/till Göteborg/Köpenhamn kan ordnas mot ett tillägg.

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

Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 procent 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 10 dagar är 460 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 kammar-
kollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli 
strandsatta.

Prisuppgifter
Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

10 september 2021 19 september 2021 10 39 950 kr 46 950 kr
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