
 

  



 

 

 

 

 

  Dag 1 – Fredag 24 januari 
Vi flyger vid lunchtid från Stockholm till 

Kenya.  

Dag 2 – Lördag 25 januari 
Ankomst till Nairobi tidigt på morgonen. Vi 

checkar in på ett bra gästhem i Nairobi. Vi 

vilar ut på förmiddagen och tar lunch i det 

nybyggda köpcentret på Karen, därefter 

besöker vi Karen Blixens berömda farm. 

Endast frukost ingår denna dag  

Dag 3 – Söndag 26 januari 
På förmiddagen åker vi till Kawangware där vi 

har skola och ett stort arbete. Vi deltar i en 

livlig afrikansk gudstjänst och äter därefter 

lunchen tillsammans med våra afrikanska 

värdar. PÅ eftermiddagen gör vi en rundtur i 

Nairobi och besöker animal orphanage där 

man tagit hand om övergivna djur. 

Halvpension ingår denna dag  

Dag 4 – Måndag 27 januari 
Idag åker vi med buss till Migori och färdas 

genom det vackra Rift Valley med fantastisk 

utsikt. Vi passerar genom masaiernas land och 

staden Narok där vi stannar för en kort 

lunchpaus (ingår ej). Färden fortsätter sedan 

genom teodlingar i Kisii innan vi vid 5 tiden 

når Migori. Middag väntar. Halvpension.  

Dag 5 – Tisdag 28 januari 
Heldag i Migori. Vi tar det lugn på 

förmiddagen och njuter vid vårt trevliga hotell 

Florence Hotel i Migori. Ett enkelt men 

trevligt hotell med pool med vacker trädgård. 

Här bor vi i 7 nätter. På eftermiddagen 

besöker vi en skola som missionen står bakom 

med fler än 300 flickor. Vi ser oss omkring på 

missionen och gör kanske ett besök på 

marknadsplatsen. Halvpension 

Dag 6 – Onsdag 29 januari 
Vi tar en tur till Homa-Bay vid Victoriasjön på 

tidiga morgonen. Vi tar en båttur till en ö och 

om vi har tur ser vi både flodhästar och apor 

som kastar sig mellan träden. Vi äter vår lunch 

på ett trevligt hotell med utsikt över sjön. På 

eftermiddagen är vi tillbaka på missionen i 

Migori och är med om invigningen av Gospel 

lastbilen som Birger fått in pengar till i 

samband med sin 75 års dag. Det blir en 

oförglömlig upplevelse. Halvpension denna dag  

Dag 7 – Torsdag 30 januari 
Idag blir det heldag på missionen i Migori med 

den högtidliga examen på bibelskolan. Hela 

området kommer att sjuda av liv. Det är som 

en jättekarneval med sång och uppträdande av 

olika slag. Gåvor delas ut till eleverna. Vårt 

hotell ligger nära så är man trött deltar man 

den tid man önskar och sedan kan man vila 

vid poolen eller rummet. Halvpension idag 

 

 

 

 

Dag 8 – Fredag 31 januari 
Idag åker på en endagstur till Masai Mara. 

Masai Mara är den norra delen av den väldiga 

Serengetislätten och här är detsällan någon 

besökare blir besviken. Det ärAfrikas djur 

tätaste nationalpark. Från höjden innan 

nerfarten till Oloololo gate är utsikten 

makalöstvacker. Här har jag aldrig missat 

närheten till lejon och elefanter som tillhör 

favoriterna. Vi äter vår middag vid Mara 

Serena lodge. Lunchbuffé betalas av var och 

en. Till kvällen är vi tillbaka i Migori. 

Halvpension ingår. 



 

 

 

 

  

Dag 9 – Lördag 1 februari 
 Idag tar vi det lite lugnt på förmiddagen. 

Möjlighet att besöka ett av missionens 

närstående barnhem. På eftermiddagen 

deltar vi tillsammans med Göran Duveskog 

och Birger Skoglund i ett kampanjmöte i 

staden Kehancha. Här blir det sång, dans och 

förkunnelse som bara Afrika kan bjuda på. 

Till kvällen är vi tillbaka i Migori. 

Halvpension ingår 

Dag 10 – Söndag 2 februari  
Vi åker till Komotobo där Trosgnistans 

mission en gång startade. Vi är med på 

gudstjänsten och går sedan på en 

rundvandring till missionens barnhem, 

dövskola och handikapphem. Ester Monata, 

en av missionens trotjänare berättar om 

afrikanska seder och bruk. Du kan fråga om 

mellan missionärer och lokalbefolkning m.m.  

det mesta som rör kulturen i kuriastammen, 

t.ex. månggifte, könsstympning, 

kulturkrockar Lunch äter vi på Komotobo 

och tillbringar resten av dagen i denna 

underbara miljö. Innan solen snabbt går ner 

över den vackra tropikhimlen anländer 

vitillbaka till Migori. Halvpension.  

Dag 11 – Måndag 3 februari  
Avresa Kisumu, flyg på eftermiddagen, stopp 

vid Kisii soapstone fabriken. Övernattning 

Nairobi Endast frukostingår denna dag  

Dag 12 – Tisdag 4 februari  
Övernattning i närheten av flygplats Nairobi, 

med tidig avgång Sverige 04.45. med 

ankomst på sen eftermiddagen till 

Stockholm. Reseledaren följer med till 

flygplatsen och hjälper alla med på flyget 

men reser hem på egen hand. 

Förlängning i turistparadiset Mombasa  
4 februari till 9 februari 2020  

Den som vill kan förlänga resan med några helt underbara 

sol- och baddagar vid indiska oceanen. Bo vackert alldeles 

vid havet. Vattnet har en temperatur på mellan 27-30 

grader. Vill man slappa vid poolen så är det också möjligt. 

Vi ordnar en dagsutflykt till Mombasa stad med besök på 

fort Jesus och i Akambabyn där man tillverkar massor av 

souvenirer inte minst i ebenholts. Vi kommer att åka 

antingen nya expresståget eller flyg till Mombasa. 
Återkommer med detaljer senare. Halvpension dessa 

dagar. Reseledaren hjälper till med de praktiska detaljerna 

kring förlängningen men att den genomförs på egen hand. 

 

Hemresa – bo på lördagen på hotell i närheten av 

flygplats med tidig avgång till Stockholm och ankomst 

under seneftermiddagen 

Pristillägg: ca 5000 kr (för del i dubbelrum) 



 

 

 

RESELEDARE: David Duveskog 

David är en av våra mest erfarna 

reseledare som lett resor till ett  

10-tal länder och själv jobbat som  

biståndsarbetare i Afrika i över 10  

år. David är en genuin och trevlig  

reseledare  som gärna bjuder på  

sig själv och strävar efter att  

gruppen ska trivas tillsammans.   

 
OM RESANS UPPLÄGG:  Den här resan är speciell 

då vi kommer att under några dagar ha med Göran 

Duveskog och Birger Skoglund som har en konferens 

under tiden i Migori. Vi är med på invigning av en 

gospellastbil och deltar i Bibelskolans högtidliga 

examensdag. Vi är också med på ett kampanjmöte. 

PRIS: ca 17 850:- (Priset fastställs 6 månader 

innan resan) 

I RESANS PRIS INGÅR:  

Flyg t/r Stockholm till Nairobi + samtliga inrikesresor, 

safariutflykter och inträde till Masai Mara. Hotell och 

övernattning enligt program. Transfer till och från 

flygplatser. 

Del i dubbelrum, måltider enligt programblad. 

INGÅR EJ: Övriga måltider, måltidsdrycker, eventuella 

extrautflykter, dricks ca 40 USD, visum ca 50 USD + 

porto.  

ENKELRUMSSTILLÄGG:  prel 2500:- utan 

förlängning och ca 4000.:- med förlängning 

FLYGBOLAG: Turkish airlines 

HOTELL: Florence Hotel i Migori, enklare men 

trevligt hotell med pool. Bra boende i övrigt men 

inget ”lyxboende”.  Gästhem i Nairobi av bra 

standard. Mombasa turisthotell av bra standard för 

de för de som väljer detta alternativ. 

          Praktisk information:  
VALUTA: Kenyansk shilling, 100 SEK = ca 1100shilling  

VACCINATION: Polio-, stelkramps- och 

difterivaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A 

rekommenderas. Medtag Profylax mot malaria. 

Kontakta din hälsocentral för mer info.  

VISUM: Kostar ca 50 USD + porto. Ansökan sker vid 

flygplatsen vid ankomst till Nairobi. För mer 

information kontakta oss. Kranvatten: Bör ej drickas. 

Köp vatten på flaska istället.  

TIDSZON: Kenya ligger +2 timmar framför svensk tid.  

DRICKS: Gemensam dricks 40 USD samlas in till 

hotell, chaufförer och guider. Därmed lämnas inte 

separat dricks till dessa kategorier. Om ni går ut och 

äter middag vid sidan av det som ingår i programmet 

bör 10% dricks lämnas om ni är nöjd med servicen.  

 

REGLER för anmälan, betalning och avbokning 
Man anmäler sig till en resa genom att betala 

anmälningsavgift på  2500kr/person. Slutlikviden skall 

erläggas senast det datum som finns på slutfakturan.  

Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning  

5 % av resan pris, dock lägst 700kr. 45-35 dagar före 

avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris. 34-21 

dagar för avresa kostar en avbokning 50 % av resans pris. 

20 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %. 

I samband med att man anmäler sig kan man också betala 

ett avbeställningsskydd, som gör att man får nästan hela 

resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall 

etc. Detta för en minde avbokningskostnad. Läkarintyg 

erfordras. Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av 

oroligheter eller på grund av för få deltagare, informerar vi 

resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant 

fall återbetalas hela inbetalda summa.   

Vi reserverar oss för prisändringen som ligger utanför vår 

kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, 

valutakurser, tidsändringar etc. Vi reserverar oss också för 

om en reseledare förhindras att fullfölja resan pga. sjukdom 

eller annan händelse som omöjliggör hans medverkan, så 

genomförs resan med annan reseledare. 

 

 


