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kenya
Kenya kan erbjuda nästan allt. Här kan man skryta med ändlösa savanner 
fulla med ståtliga elefanter och andra djur, snöklädda bergstoppar i horisonten. 
Givetvis skall även de vita oändliga sandstränderna kantade av vajande palmer 
nämnas. Ordet safari betyder resa vilket bra beskriver detta mäktiga land. 
En resa erbjuder nya mål, unika erfarenheter och spännande upplevelser. 
Kenya erbjuder många olika typer av safari, ett minne för livet oavsett vilken 
ni väljer. Det finns många olika boenden, det är bara att välja utifrån era 
önskemål. AllResors säljare har stor personlig erfarenhet av Afrika och Kenya,
därför kan vi föreslå de alternativ som bäst passar era unika önskemål
och behov. Har ni aldrig tidigare befunnit er på en savann med lejon,
elefanter och andra djur, har ni en fantastisk upplevelse framför er. En
ny värld väntar runt hörnet. En värld med storslagen natur, vilda djur
och vänliga människor. Välkomna till Kenya, landet där möjligheterna
är lika obegränsade som dess horisont!

Kombinera gärna er upplevelse med bad i Mombasa eller på Zanzibar.

Rift Valley & Maasai Mara

Dag 1 - Masai Mara 
En safariguide möter vid ankomsten till Nairobi 
flygplats. Direkt från flygplatsen startar safarin med 
färd mot masajernas huvudstad, Narok. Ni anländer till 
lodgen för lunch och ev ett dopp i poolen.
På eftermiddagen är det tid för safaritur.
Övernattning Mara Sopa Lodge eller likande. Middag

Dag 2 - Masai Mara
Efter frukost safari i Masai Mara med spännande
upplevelser av Afrikas Big Five. Här kommer ni
att spendera en dag bland zebror, giraffer, bufflar,
elefanter, antiloper, lejon och gaseller. 
Har vi tur kanske ni även får syn på geparder och 
leoparder. 

Dag 3 - Nairobi
Efter frukost åker vi tillbaka mot Nairobi dit vi
kommer vid middagstid. Transfer till flygplatsen i
Nairobi och vidare flyg tillbaka till Sverige eller
ev. sol & bad i Mombasa eller på Zanzibar.

  Pris från: 6.065:–

Maasai Mara & Lake Nakuru

Dag 1 - Lake Nakuru
En safariguide möter vid ankomsten till Nairobi flyg-
plats. Direkt från flygplatsen startar safarin med färd 
mot Lake Nakuru som är mest känd för det stora antal 
fågelarter som finns här. Ni anländer till lodgen i god
tid för att hinna med ett dopp i poolen innan tid för 
lunch. På eftermiddagen åker vi ut på en safaritur och 
gör även ett stopp vid sjön för att få se flamingo.

Dag 2 - Masai Mara
Efter frukost går färden vidare genom Rift Valley till 
Masai Mara. Här kommer ni att spendera en dag bland 
zebror, giraffer, bufflar, elefanter, antiloper, lejon och
gaseller. Har vi tur kanske ni även får syn på geparder 
och leoparder.

Dag 3 - Masai Mara
En extra dag för safaritur på Masai Maras oändliga gräs-
savanner. Möjlighet att se ytterligare djurarter och upp-
leva det fantastiska vilda djuren som Masai Mara
erbjuder.

Dag 4 - Masai Mara - Nairobi
Efter frukost - retur till flygplatsen Nairobi.  
  

  Pris från: 8.505:–

Lake Nakuru & Maasai Mara 

Dag 1 - Lake Nakuru
Du möts utav din safariguide vid ankomst till Nariobi 
flygplats. Direkt från flygplatsen startar din safari med 
färd mot Lake Nakuru som är mest känd för det många  
fågelarter. Du anländer till din lodge i god tid för att 
hinna med ett dopp i poolen innan tid för lunch. På 
eftermiddagen åker du ut på en safaritur och gör även 
ett stopp vid sjön för att få se flamingo. 
Lake Nakuru - Lion Hill lodge.

Dag 2 - Masai Mara
Efter frukost går färden vidare genom Rift Valley, värl-
dens längsta spricka i jordskorpan, till Masai Mara. Här 
kommer du att spendera en dag bland zebror, giraffer,
bufflar, elefanter, antiloper, lejon och gaseller. Har du 
tur kanske du även får syn på geparder och leoparder. 
Sarova Tented Camp.

Dag 3 - Nairobi
Efter frukost åker du tillbaks mot Nairobi dit du kom-
mer vid middagstid. Transfer till flygplatsen i Nairobi 
och vidare flyg tillbaks till Sverige eller ev. sol & bad i 
Mombasa eller på Zanzibar.
  

  Pris från: 6.565:–

Kategori: Lodge ***+ helpension
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Nairobi
Slut: Nairobi
Dagar: 3

Kategori: Lodge ***+ helpension
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Nairobi
Slut: Nairobi
Dagar: 4

Kategori: Lodge *** helpension
Transport: Minibuss
Start: Nairobi
Slut: Nairobi
Dagar: 3
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Maasai Mara & Lake Nakuru Safari 5 dagar    (na4)

Dag 1 - Maasai Mara
Dagen börjar med en safaritur genom att åka genom 
det spektakulärt vackra Rift Valley till den världs-
kända nationalparken Maasai Mara. Parken är en 
världsattraktion och uppvisar alla vilda djur Afrika 
har att bjuda på. Djuren förekommer i riklig mängd 
och möjligheterna att uppleva ”the big five” är 
förmodligen störst i Maasai Mara. I parken äter vi 
lunch i form av medhavd picknick. Under eftermid-
dagen åker vi på ytterligare en safaritur. Landskapet 
erbjuder många chanser till oförglömliga fotografier. 
Efter en upplevelserik dag väntar en god middag och 
övernattning på Mara Sarova Tented Camp. Campen 
ligger mitt i parken och det är inte ovanligt med 
påhälsning i form av vilda djur. Vakter håller djuren 
på plats för en god natts sömn.

Dag 2 & 3 - Masai Mara
Vi kommer att spendera två hela dagar i Masai Mara. 
Båda dagarna gör vi två safariturer, en på morgonen 
och en senare på eftermiddagen.

Dag 4 - Lake Nakuru
Efter frukost åker vi vidare mot Lake Nakuru. 
Safaritur på eftermiddagen som bl.a. är känd för de 
stora mängder av flamingo-fåglar. Spektakulära
färgsprakande upplevelser i form av fågel och djurliv 
väntar. Runt sjön finns också stort bestånd av både 
svarta och vita noshörningar. Att möta dessa stora
kraftfulla djur ger minnen för livet. Givetvis bjuder 
dagen på många andra arter. Kvällen avslutas med 
middag på Lion Hill Lodge.

Dag 5 - Nairobi
Färden går efter frukosten från Lake Nakuru tillbaka 
till Nairobi.

Pris från: 10.625:-

      Tsavo West & Mzima Spring 3 dagar      (na5)

Dag 1 - Tsavo West National Park
Efter ankomst och hämtning på Jomo Kenyatta flyg-
plats åker vi på spännande vägar till lodgen. Anländer i 
god tid före lunch. Eftermiddagens safaritur går till den 
kända Mzimakällan som uppkom genom en vulkanflod. 
Källan är idag hem för tusentals vattendjur, exempelvis 
flodhästar. Parken är också känd för det stora slaget 
mellan britter och tyskar under första världskriget, vi
besöker minnesmärket. Både djur- och fågelliv lever i 
samförstånd med varandra och naturen, vilket bidrar till 
parkens fantastiska skönhet. Parken ger stora möjlighe-
ter till fotografering beroende på fina utsiktsmöjligheter 
och det världskända ljuset i Tsavo West. Middag och 
övernattning på Kilanguni Serena.

Dag 2 - Tsavo West National Park
Efter frukostbuffén åker vi ut med safaribilarna för en 
heldag i parken. Vi hoppas se alla de djur som parken 
erbjuder. Efter en lång dag på safaritur väntar en god
måltid på lodgen.

Dag 3 - Mombasa
Efter frukosten åker vi från lodgen och Tsavo West na-
tionalpark för att köra genom de historiska kuststäderna 
som leder till Mombasa.
Antingen ni nu åker vidare på nya äventyr i Kenya eller 
något annat fantastiskt land i Afrika hoppas vi att ni har 
fått känna på de Afrikanska sederna, djuren och folket.

 Pris från: 6.500:-

Kategori: Lodge *** helpension
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Nairobi
Slut: Mombasa
Dagar: 3

Kategori: Camping alt Lodge  
Helpension
Transport: Safarijeep / minibuss
Start: Nairobi
Slut: Nairobi
Dagar: 5

Enkelrumstillägg samt barn i extrabädd på förfrågan. Pris inkl. transfer till och från flygplats i Nairobi.
Landtransport under hela safarin. Boende i dubbelrum inkl helpension, kombinationer eller övriga önskemål på förfrågan. 

Mineralvatten under safarin samt parkavgifter och avskedspresent ingår.
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Amboseli & Tsavo West- Mombasa  Safari 4 alt 5 dagar (na6)

Dag 1 - Amboseli
Dagens safari börjar med en mor-
gontur till Amboseli National Park 
som ligger vackert belägen vid foten 
av Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. 
Efter lunch vid lodgen är det dags 
för en safaritur för att se Afrikas 
vilda djur.  
Övernattning: Sentrim Amboseli.

Dag 2 - Amboseli - Tsavo 
West ( ev extradag) 
Frukost och safari genom Amboseli 
Natioanl Park i rikting mot Tsavo 
West där vi anländer lagom till lunch. 
Eftermiddagen kör vi till Mzima 
spring, en källa som kommer från 
vulkanen i området där afrikas djur 
och fågelliv är storartat. Tillägg en 
extra  safaridag - se pris.

Dag 3 - Tsavo West- 
Saltlick
Efter frukost avresa mot Taita Hills.
Ett område gränsande till Tsavo 
West National Park. Vid vattenhålen 
samlas här hudratals fågelarter och 
övriga vilda djuren för att dricka. 
Övernattning: Sarova Salt Lick 
Lodge..
(5 dagars Kilaguni Serena Lodge)

Dag 4 - Saltlick - Mom-
basa
Efter frukost kör vi mot den 
historiska och vacka kuststaden 
Mombasa. Här kan du checka in 
på valt hotell för en skön sol och 
badsemester.

  Pris från  (4 dagar):  7.920:-
Pris från (5 dagar): 11.200:-

   Safari - Samburu - Maasai Mara - Amboseli med bil&flyg 8 dagar 

Dag 1 - Nairobi - Samburu
Vid ankomst till Jomo Kenyatta International Airport, 
kommer du att mötas vid ankomsten av vår representant 
på flygplatsen och efter visum/passformaliteter avresa 
mot norra delen av Kenya och Samburu National Park,
Lunch och safari i en av de mest djurtäta parkerna i 
Kenya. bl.a finns här Onyx. Middag
Övernattning:Samburu Sopa Lodge

Dag 2 - Samburu
Frukost på hotellet och en heldag safari i parken.
Övernattning: Samburu Sopa Lodge

Dag 3 - Samburu - Maasai Mara
Efter frukost transfer till  lokal flygplatsen för avresa 
kl. 9.30 men ankomst Masai Mara kl.11.00. Här möts ni 
av vår representant och ni njuter av en god lunch innan 
safari turen startar. Efter en upplevelserik dag är det 
middag: Övernattning: Mara Sopa Lodge

Dag 4 - 5 Maasai Mara
Masai Mara är förlängningen av Serengeti ecosystem. 
I två dagar får  uppleve en av jorden främsta parker. 
Njuta av vidderna och de vilda djuren. Helpension.
 Övernattning på det exlusiva Mara Sopa Lodge

Dag 6 - Maasai Mara - Amboseli
Vi lämnar Maasai Mara och kör nu längs Rift Valley hela 
vägen via Nairobi till Amboseli National Park.
Vid ankomsten till din lodge äter vi  lunch. Efter en 
stund vila blir det eftermidagssafari i Amboseli och får 
nu se de stora elefanter. Efter en fantastisk upplevelse 
i parken inna vi kommer tillbaka till lodgen för middag 
och övernattning vid Amboseli Sopa Lodge. 

Dag 7 - Amboseli
Wake up call på kl. 06.00  te/kaffe och kakor i lobbyn. 
Avfärd för tidig morgon safari i parken.  Ytterligare en 
heldag du aldrig kommer att glömma. Helpension 
Övernattning på Amboseli Sopa Lodge.

Dag 8 - Amboseli - Nairobi 
Frukost på lodgen och där efter safari längs vägen ut ur 
parken och turen går mot Nairobi och flygplatsen för 
din avresa hem.

Pris från: 23.600:- (minst 2 pers)
Pris från: 19.200:- (minst 4 pers)

Kategori: Hotell/Lodge *****+ 
Helpension
Transport: Safarijeep/minibuss/flyg
Start: Nairobi
Slut: Nairobi
Dagar: 8

Kategori: Lodge *** helpension
Transport: Safarijeep/minibuss
Start: Nairobi
Slut: Mombasa
Dagar: 4
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kenya - hotell

Bamburi Beach *** Mombasa

Bamburi ligger strax norr om Mombasa, beläget i en vacker grönska.
Rummen är inredda i arabisk stil. Poolområdet är mycket inbjudande och ligger bara 
några meter från Indiska Oceanen. Inkl. halvpension.

 � 150 RuM
 � LufTkoNdiTioNeRiNg
 � ReSTAuRANg
 � BAR
 � PooL
 � fiTNeSSceNTeR

 � SquAShBANA
 � VATTeNSPoRTeR
 � Wifi
 � BARNkLuBB
 � BiLjARdBoRd

Reef hotel *** Mombasa

Reef  Hotel är beläget vid populära Nyalistranden som ligger strax norr om Mombasa. 
Här upplever ni en avkopplande miljö med afrikansk arkitektur, enkla rum. Kvällsshower 
flera gånger per vecka. Inkl. halvpension
                   

 � 146 RuM
 � LufTkoNdiTioNeRiNg
 � VäRdeBox 
 � BAR
 � ReSTAuRANgeR

 � PooL
 � TeNNiS
 � VATTeNSPoRTeR
 � BiLjARdBoRd
 � Wifi

Sarova Whitesands Beach **** Mombasa

En av de bättre strandhotellen i Mombasa som är vackert beläget i en 22 ha 
parkliknande trädgård. Fantastisk poolanläggning med barnavdelning. 
Tre populära restauranger med traditionell och internationell mat. 
Shower och uppvisningar varje kväll. Inkl. halvpension
                              

 � 338 RuM
 � LufTkoNdiTioNeRiNg
 � håRToRk
 � VäRdeBox
 � ReSTAuRANgeR
 � PooLeR

 � TeNNiS
 � gyM
 � VATTeNSPoRTeR
 � SPA
 � Wifi
 � BARNkLuBB
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kenya - hotell

kaskazi Beach hotel *** + Mombasa

Hotellet är byggt som en hästsko och är beläget söder om Mombasa vid den mycket 
populära och kända Dianistranden som är 7 km. lång. Detta all inklusive hotell ger dig 
möjlighet till avkoppling i en tropisk miljö med bl.a. Kokosnöts och de gigantiska Baoba-
bträden. Prisvärd All Inclusive
           

 � 191 RuM
 � LufTkoNdiTioNeRiNg
 � håRToRk
 � VäRdeBox

 � ReSTAuRANgeR
 � PooL
 � VATTeNSPoRTeR

ocean Sports Resorts *** Watamu

Mycket trevligt och varm atmosfär vid Watamu stranden.
Dykskola ger dig en extra upplevlese. Barnaktiviteter vid den stora poolen.
Inkl. halvpension
             

 � 29 RuM
 � LufTkoNdiTioNeRiNg
 � VäRdeBox
 � BAR

 � ReSTAuRANgeR
 � PooL
 � VATTeNSPoRTeR
 � cykLA MouNTAiNBike 

Temple Point Resort ***+ Watamu

Denna resort vid havet i Watamu har en privat strand i närheten av Watamu Marine Na-
tional Park. Sevärdheter i närheten inkluderar även Watamu Beach och Gedi-ruinerna. 
Temple Point Resort har en privat strand där du kan roa dig med snorkling. Avsluta dagen 
med middag på en av de 2 restauranger som denna resort erbjuder. Det finns båder rm 
med balkong som vätter mot havet samt trädgården. Rummen har wi-fi (avgift tillkommer) 
och luftkonditionering. Andra bekvämligheter inkluderar klimatreglering och värdeförva-
ringsskåp. Halvpension ingår.
                                

 � 100 RuM
 � LufTkoNdiTioNeRiNg
 � MiNiBAR
 � VäRdeBox
 � ReSTAuRANgeR

 � PooL
 � TeNNiS
 � gyM
 � VATTeNSPoRTeR
 � Wifi 


