
Tilläggsresa Mombasa
Efter en vecka av tidiga morgnar i safarijeepen kan det vara skönt att varva ner med 
sol och bad vid kusten. Följ med till Mombasas fantastiska värld med fascinerande 
historia, sandvita stränder och exotiska smaker. Staden har varit en viktig handels-
punkt sedan 1100-talet och många stormakter har slagits om kontrollen över denna 
pärla. Här har det under århundraden handlats med elfenben, kryddor och guld. 

Dag 1   Ankomst Mombasa                
Idag åker vi tillsammans med resten av gruppen tillbaka till Nairobi. Här säger 
vi hejdå och påbörjar vår resa till kusten och härliga Mombasa (inrikesflyget bo-
kas och betalas separat). Vi landning möter vi vår lokalguide i ankomsthallarna 
som tar oss med på en dryg halvtimmes bilfärd till vårt hotell. Severin Sea Lodge 
ligger vackert beläget bara ett stenkast från den vidsträckta stranden, Shanzu 
Beach. Den gyllene sanden, klarblåa vattnet och höga palmträden lockar även 
sköldpaddorna som lägger sina ägg här. Severin Sea Lodge har flera restau-
ranger och barer, både inomhus och utomhus, och en del av dem erbjuder 
trevlig musikunderhållning. Det råder som ett lugn på anläggningen och vi 
är inramad av viskande kokospalmer med frodiga trädgårdar.
Hotell: Severin Sea Lodge
Måltider: Frukost, middag

Dag 2 Ledig dag i Mombasa
Passa på att ta det lugnt på stranden, njut av maten eller ge dig ut på utflykt. På 
hotellet erbjuds olika utomhusaktiviteter som volleyboll, trampbåtar och vind-
surfing. På dagen kan man åka ut med glasbottnad båt och kika på det marina 
livet i reservatet intill, och på kvällen är det vacker att åka ut med en mer tradi-
tionell dhow-båt (ingår ej).  
Hotell: Severin Sea Lodge
Måltider: Frukost, middag

Dag 3 Ledig dag i Mombasa
Ännu en ledig dag på egen hand. Du kan välja att tillbringa tid vid anläggning-
ens pool och avnjuta en svalkande drink vid poolbaren eller besöka spa-
avdelningen. Inspirationen för inredningen på hotellet kommer från den 
inhemska swahiliarkitekturen med traditionella handgjorda trädörrar och 
vacker konst.  
Hotell: Severin Sea Lodge
Måltider: Frukost, middag

Dag 4 Hemresa            
Det har blivit dags att lämna Kenya för denna gång. Vi får transfer till Mombasa 
Airport där vi påbörjar vår resa hem till Skandinavien igen. 
Hotell: 
Måltider: Frukost
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Prisuppgifter

I priset ingår:
• Transporter och måltider enligt resebeskrivningen. 
• 3 nätter på 4* hotell i standardrum i Mombasa inklusive frukost och middag

I priset ingår ej: 
• Inrikesflyg Nairobi - Mombasa, cirka 1 000 kr per person (OBS: Uppskattat 

pris)
• Flygtillägg
• Dryck
• Dricks

Ett flygtillägg kan tillkomma beroende på var original-resan slutar/ börjar, vän-
ligen kontakta Thabela Travel för mer information.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, pris och tillgänglighet kan 
därför inte garanteras.
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Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

4  dagar 2 800 kr 3 300 kr


