
PRIS  

Fra NOK  39.712,-* inkl. flyskatt (3.812,-) 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

Tillegg for enkeltrom 5.900,- 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreise Oslo – Addis Abeba -Nairobi –  Zanzibar med retur. 

• Opphold på gode hoteller i dobbelt rom. 

• Rundreise i Kenya ifølge oppsatte program 

• Full pensjon på Safari. 

• Halvpensjon (frokost og middag) på Zanzibar. 

• Besøk i Masai landsby  

• Rundreise i minibusser basert på 6 personer pr. bil på Safari. 

• Transfer flyplass – hotell – flyplass i Nairobi og på Zanzibar. 

• Norsk reiseleder. Sjåførene i Landroverne er guider i bilen. De snakker engelsk. 

• Inngangspenger til parkene. 

• 5 netter på BREEZES BEACH CLUB. De luxe rom. 

• Besøk i Stone Town og Krydderplantasje m/inngangspenger 

 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips til sjåfører på safari. Anbefaler usd 25.- pr. person.  

• Tips til hotell USD 1.- pr. Person pr. natt.   

• Visum til Kenya usd 50.- Betales kontant ved ankomst til Nairobi.       

• Visum til Tanzania/Zanzibar usd 50.- Betales kontant ved ankomst.    

• Drikke til måltidene. 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk påmeldingskjema som finnes på vår nettside. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

 

3. - 15. august 2018 

Reiseleder:  Øystein Ramberg 

Safari & Sol - Kenya & Zanzibar 



OPPLEV DEN STORE MIGRASJONEN I MASAI MARA/ SERENGETI. 

 

August er absolutt den beste tiden å besøke KENYA hva mengder av dyr angår. På denne tiden er migrasjonen av 

millioner av dyr i Masai Mara. Vi reiser på den absolutt dyreste tiden til KENYA som er under MIGRASJONEN, 

men du kommer ikke til å angre. Skal du til øst Afrika for å se dyr, er dette tiden å reise!! 

Dette er for meg den «beste» turen vi i over 40 år kan tilby våre reisende. 

 

Skulle det være noen som har spørsmål, vennligst ta kontakt med meg på  

tlf. 90 18 00 93  eller epost oystein@plussreiser.no 

 

Mvh  

Øystein Ramberg 

Reiseleder 

Øystein Ramberg er «reiselivets far» og har helt siden   tidlig på 80-tallet reist verden rundt og blitt kjent med       

områder som de færreste av oss noen gang vil oppleve.  

Med snart 10.000 timer i fly og utallige reiser har Øystein en kunnskap, innlevelse og godt humør som ingen andre og 

som gjør turene til en stor opplevelse.   

Øystein deler villig av sin kunnskap og sørger for at alle har det bra.  

 

Har du en drøm om å dra på en skikkelig safari er dette en mulighet til å oppleve drømmen på 1.klasse! 

 

Dag 1: Fredag 3. august  NORGE – KENYA                       

Avreise fra Oslo kl. 19.45 (ET 715) 

Dag 2: Lørdag 4. august 

Ankomst Addis Abeba kl. 06:20 

Avreise  Addis Abeba kl. 08:15 (ET 302) 

Ankomst Nairobi kl. 10.20   

Her venter buss og guide på oss og tar oss direkte til en sightseeing 

hvor vi besøker KAREN BLIXEN sted og en liten sightseeingtur i 

NAIROBI. Vi skal også spise lunsj før vi ankommer til vårt hotell 

SOUTHERN SUN MAYFAIR.  

Frokost får vi på flyet og lunsj inkludert i NAIROBI. Middag kan  

kjøpes på en av hotellets restauranter. En tur i bassenget  for de 

som ønsker dette.  Alle hotellene vi benytter på safari har basseng. 

Dag 3: Søndag 5. august  NAIROBI - LAKE NAKURU 

Vi pakker med oss tøy til safarituren og legger resten igjen på hotellet. 

Dette plukker vi opp når vi kommer tilbake, før vi reiser til Zanzibar. Vi 

skal ikke pynte oss på safari, bare ha vanlig fritidstøy. Husk å ta med 

badebukse på safari. 

Avreise fra hotellet kl. 08.30 med kursen nordover til RIFT VALLY 

og kjører en stund i dalen som kommer helt fra LIBANON og vi 

ender opp i LAKE NAKURU og nasjonalparken med samme navn. Vi 

er fremme ca. kl. 13.00. På vårt hotell, SOPA LODGE, får vi våre 

rom og nyter en herlig lunsj. Vi tar en hvil eller et bad i svømme-

bassenget. Ca. kl. 15.30 begynner vi vår første SAFARI TUR. Vi skal 

kjøre rundt LAKE NAKURU. Her KAN vi oppleve et par millioner 

flamingo og andre fugler. Men da vi ikke vet hvor fuglene er i dag, er 

dette ganske spennende. Det er ca. 4 millioner Flamingo i ØST AF-

RIKA og de  vandrer mellom tre/fire innsjøer her i Øst Afrika. 

I nasjonalparken er det rekke store hjortedyr, nesehorn, sebra, lø-

ver, leoparder, bavianer, flodhest, ørner m.m.  En fin åpning på flere 

spennende dager. Vi er tilbake på hotellet ca. kl. 18.30. Frokost, lunsj 

og middag.  

Dag. 4. Mandag 6. august             

Vi forlater NAKURU etter frokost og setter kursen inn i RIFT   VALLEY 

og mot høylandet MASAI MARA, det beste stedet i KENYA for å se 

dyreliv. MASAI MARA er den nordre delen av SERENGETI sletten som 

strekker seg langt sørover i TANZANIA. Vi ankommer vår lodge MA-

RA SIMBA LODGES, som ligger flott til ved en liten elv, til lunsj ca. 

kl.15:30 begynner vår GAME DRIVE (safari) i en av verdens mest 

dyrerike parker. Her begynner den virkelige SAFARI. Utrolig spen-

nende. Nå i august er den store immigrasjonen/dyre-vandringen her 

i MASAI MARA og vi vil få hundre tusener av Seba, Gnu og alle de 

andre dyrene som er her på dette tidspunktet.   Vi er tilbake til vår 

lodge ca. kl. 18.30. Frokost, lunsj og middag. 

Dag 5. Tirsdag 7. august MASAI MARA.                            

GAME DRIVE morgen og ettermiddag. Vi vekkes ca. kl. 06.00 for å 

dra ut på savannen til GAME DRIVE (Safari) og vi er tilbake ca. kl. 

09.00 til frokost. I formiddag vil vi avlegge et besøk i en MASAI lands-

by. Her får vi se hvordan Masai stammen har bodd i hundrevis av år i 

sin hytter av tørket leire og ku møkk. Dans og omvisning og mulighet 

for å besøke landsbyens ”butikk” her kan det prutes og du kan gjøre 

god kjøp av lokalt håndverk. Ett festlig besøk. Så er det lunsj og der-

etter kan vi ta en dukkert i svømmebassenget før vi får litt kaffe og 

tea kl. 15.15 før vi igjen drar på safari kl. 16.30. Hva får vi se i etter-

middag tro? 

Turen dag for dag 

(Vi tar forbehold om endringer i programmet.) 

Dag 6. Onsdag 8. august MASAI MARA.                                                       

I dag drar vi ut på heldags safari etter frokost. Vårt mål er å sakte begi oss 

vestover til MARA RIVER. Grenseelven mellom TANZANIA og KENYA. 

Dere har sikkert sett på TV stedet/elven hvor krokodillene ligger og   

venter på Gnuen som krysser elven for å få seg ett måltid mat. (I fjor var vi 

vitne til kryssingen ett utrolig skue). Vi skal også spasere langs elven med 

bevæpnet vakt for å se på flodhesten og krokodillene. Så kjører vi litt vekk 

fra elven for å spise vår medbrakte lunsj (lunsjbokser). På ettermiddagen 

begir vi oss langsomt tilbake mot vår lodge og lar dyrene bestemme hvor 

mange stopp vi gjør. Frokost, lunsj og middag. 

Dag 7. Torsdag 9. august                                                    

Frokost. Vi forlater MASAI MARA og setter kursen mot NAIROBI. 

Her blir det lunsj på PALACINA hotell i hyggelig omgivelser. Litt 

avslapping før vi setter kursen mot flyplassen for avreise til     

ZANZIBAR. Vi må være på flyplassen kl. 16.45 

Avreise Nairobi kl. 18.45 PW 712 

Ankomst Zanzibar kl. 20.25 

Her blir vi møtt og kjørt til THE BREEZES BEACH CLUB hvor vi 

skal bo i 5 netter.  

Dag 8. torsdag 10. august   Breezes Beach Club                 

Vi nyter solen, sommeren og sjøen. Frokost og middag. 

Dag 9. Fredag 11. august   Breezes Beach Club                 Vi 

nyter solen, sommeren og sjøen. Frokost og middag. 

Dag 10. Lørdag 12. august   Breezes Beach Club                 

Vi nyter solen, sommeren og sjøen. Frokost og middag. 

Dag 11. Søndag 13. august   Breezes Beach Club                 

Vi nyter solen, sommeren og sjøen. Frokost og middag. 

 

Dag 12. Mandag 14. august ZANZIBAR – NORGE                                

Frokost. Vi starter fra hotellet kl. 07.30 for å besøke OLD STONE 

CITY og en KRYDDER PLANTASJE. Her får vi stifte bekjentskap 

med slaveriet hvor ZANZIBAR spilte en stor rolle.                   

David Livingston var på Zanzibar og kalte byen for «Stinky town». 

Vi besøker byens marked. En utrolig skitten, luktende og spen-

nende opplevelse. Turen går ut på landsbygda hvor vi blir med på 

en artig KRYDDER TUR. Her får vi oppleve hvordan nellik, kanel, 

kardemomme, ingefær, pepper, vanilje m.m. gror. Vi må være på 

flyplassen på ZANZIBAR kl. 13.00. (Frivilling lunsj på flyplassen.) 

Avreise Zanzibar  kl. 15.40   ET 812 

Ankomst Addis Abeba   kl. 19.30 

Avreise Addis Abeba kl.  Kl. 23.50 ET 714 

Ankomst Oslo  kl. 08.45 


