
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENYA 

11-22 okt 2017 

Pris: ca 19 850 :- 
Möjlighet till 4-dagars förlängning i Mombasa med sol och bad 

 
Reseledare: David & Anna-Britt 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 har lett flera 

uppskattade resor till Indien tidigare. 



Dag 1 – Onsdag 11 okt 

Vi flyger vid lunchtid från Stockholm till Kenya. 

Dag 2 – Torsdag 12 okt 

Ankomst till Nairobi tidigt på morgonen. Vi 

checkar in på ett bra kristet gästhem.  På 

förmiddagen tar vi det lugnt och bekantar oss med 

omgivningen. Efter lunch åker vi till Karen 

Blixens berömda farm vid foten av Ngong 

Hill. Inträde betalas av var och en som vill gå 

in i huset ca. 100 kr.. Endast frukost ingår 

denna dag. 

Dag 3 – Fredag 13 okt 

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. Färden 

fortsätter sedan genom teodlingar i Kisii innan vi 

vid 5 tiden når Migori. 

     Dag 4 - Lördag 14 okt 

Vi tar en tur till Homa-Bay vid Victoriasjön 

och om vädret tillåter så åker vi ut på en 

kortare båttur och ser flodhästar. Vi äter lunch 

på ett hotell som var och en betalar. 
Efter lunch åker vi mot Kisii och besöker den 

berömda ”soapstone” fabriken med en enorm 

utställning av souvenirer i unika mineral sten 

som bl.a. består av kalk och andra mineraler.  

Halvpension denna dag. 

 

Dag 5 – Söndag 15 okt 

Heldag i Migori. Gruppen får uppleva en 

underbar levande afrikansk gudstjänst i på 

Trosgnistans huvudcenter i Kenya. Trots 

fattigdom och misär är glädjen och inlevelsen 

utöver det vanliga. Vi får tillfälle att bekanta oss 

med missionsstationen och på eftermiddagen ta 

en tur till centrum av Migori (en promenad/resa 

på ca 2-3 km). Helpension 

 

     Dag 6 – Måndag 16 okt 

Vi åker till Komotobo efter frukosten. Besök på 

barnhemmet, kliniken, skolan samt handikapp- 

hemmet. Kanske ett hyddbesök i ett kuriahem 

för de som önskar. Ester Monata, en av 

missionens trotjänare berättar om afrikanska 

seder och bruk. Du kan fråga om det mesta som 

rör kulturen i kuriastammen, t.ex. månggifte, 

könsstympning, kulturkrockar mellan vita och 

svarta m.m. Lunch äter vi på Komotobo och 

tillbringar resten av dagen i denna underbara 

miljö. Innan solen snabbt går ner över den 

vackra tropikhimlen anländer vi tillbaka till 

Migori. Helpension. 

 

     

Dag 7 – Tisdag 17 okt 

Idag åker de som vill på en extra endagstur 

till Masai Mara. Masai Mara är den norra 

delen av den väldiga Serengetislätten och här 

är det sällan någon besökare blir besviken. 

Det är Afrikas djurtätaste nationalpark. Från 

höjden innan nerfarten till Oloololo gate är 

utsikten makalöst vacker. Här har jag aldrig 

missat närheten till lejon och elefanter som 

tillhör favoriterna. Vi äter vår middag vid det 

vackra Ashnil Mara Camp. Lunch betalas av 

var och en denna dag. Till kvällen är vi 

tillbaka i Migori.  Halvpension ingår. 
(OBS. Om det är minst 6 som önskar bo över en natt 

i den helt makalösa omgivningen i Masai Mara så 

kan det ordnas mot en extra kostnad för boende och 

en dag extra parkinträde, ca.125 USD, rekom-

menderas varmt.) 

      
Dag 8 - Onsdag 18 okt 
Vi tar det lite lugnt denna dag då flera 

kanske stannar kvar en natt i Masai Mara. 

Möjlighet att ta sig till poolen på hotellet 

som ligger 200 meter från missionen.  

Det finns också möjligheter att gå ner till 

marknadsplatsen och handla lite lokala 

varor.  Möjlighet att under eftermiddagen 

besöka ett barnhem eller flickskola i 

närheten. Helpension denna dag 

 
Dag 9 – Torsdag 19 okt 
På morgonen åker vi till Lake Nakuru och 

tar in på Flamingo Hill Camp vid parken.  

Detta är en fin liten park som ligger vid Lake 

Nakuru. Välskött, lätt att köra och med en 

mängd djur. Många olika fåglar bl.a. 

flamingos och pelikaner. Här finns också 

vattenbufflar, zebror, giraffer, noshörningar, 

apor, vildsvin etc.  Om man tar sig upp i 

bergen finns det en fin utsiktsplats över 

parken och sjön.  Helpension ingår denna 

dag 

 

    Dag 10 - Fredag 20 okt 

Idag tar vi det lugnt på förmiddagen och njuter av 

utsikt och vårt vackra hotell i parken. Efter lunch 

åker vi mot Nairobi. Vi passerar återigen Rift 

Valley. Vi anländer på eftermiddagen till vårt fina 

hotell Nairobi Safari Club. Det blir säkert skönt att 

svalka sig i poolen.  Endast frukost ingår idag. 

 

Dag 11 - Lördag 21 okt 
På förmiddagen åker vill kyrkan som ligger i en 

av kåkstäderna Kawangware. Vi får sedan en 

rundvandring på området som har både förskola 

och grundskola som byggts bl.a. med hjälp av 
SIDA medel. Vi äter en enklare lunch på ett stort 

köpcenter i närheten. Eftermiddagen tar vi det 



lugnt och förbereder avfärd mot Sverige. 

Halvpension ingår 

      
      Dag 12 -  Söndag 22 okt 

Vi flyger tidigt på morgonen och landar på 

Arlanda under eftermiddagen efter att ha 

mellanlandat och bytt plan i  Istanbul. De som 

förlänger med Mombasa flyger vidare till 

Mombasa på förmiddagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan och regler: 
Anmälan sker till Duveskogs Reseservice online på 

www.duvres.se eller ring 0278-16005 och därefter betalas 

anmälningsavgiften på 3000 kr till BG 5199-4119 

(avdrages vid slutfakturering) 

Avbokningsvillkor 

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 %. 

 

Om vi som arrangör avbokar resan så meddelas detta senast 4 

veckor före avresa och då betalas 100% tillbaka till resenär. 

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.. 

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 4 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela 

inbetalda summan.   

Vi reserverar oss för prisändringen som ligger utanför vår 

kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, 

valutakurser, tidsändringar etc. Hotell byte mot likvärdigt. 

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. 

Teknisk arrangör:  

Duveskogs Reseservice AB med garantier ställda enligt 

kammarkollegiet 

 

Pris: ca 19 850:- 
(Priset fastställs 6 månader innan resan) 

I resans pris ingår: 

 

Tillkommer:  

Övriga måltider, måltidsdrycker, eventuella 

extrautflykter, dricks ca 50 USD, visum ca 50 USD + porto. 

Enkelrumstillägg: ca 2500 kr. 

Flyg: Turkish Airlines från Arlanda. 

Hotell: Gästhem/Hotel, Flamingo Hill Camp-turistcamp 

populärt 

Nairobi Safari Club-4 stjärnigt hotell mitt i city 

Migori Conference Center- Bra men enklare 

Ashnil Mara Camp-lyxcamp i Masai för extra natt  

(för dom som väljer detta alternativ) 

Praktisk information: 

Valuta: Kenyansk shilling, 100 SEK = ca 1150 shilling (KES) 

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. När 

klockan är 12:00 i Sverige är den 14:00 i Kenya.  (Gäller 

när Sverige har vintertid).  

Dricks: Gemensam dricks 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. 

Medeltemperatur: Oktober ca 25o C (Mombasa ca 30 o C) 
 

FÖRLÄNGNING MOMBASA 

Möjlighet till 4-dagars förlängning vid Kenyas vackra 

kust. Sola, bada och njut av det vackra landet.  

 

 

http://www.duvres.se/

