
Reiseleder: Øystein Ramberg  

Opplev den store dyrevandring i Masai Mara og de flotte strendene på den  

eksotiske krydderøya Zanzibar.  

KENYA OG ZANZIBAR 

31. juli - 11. august 



DAGSPROGRAM 

(med forbehold om endringer) 

 

 

Fredag 31. juli 

Oslo - Doha 

Avreise fra Oslo kl. 15.30. Vi flyr til 

Doha.  

 

Lørdag 01. august  

Doha - Nairobi - Lake Nakuru 

Flybytte i Doha. Ankomst Nairobi 

tidlig om morgenen, turen går  

direkte til Lake Nakuru Nasjonal 

park. som er hjemsted for millioner 

av flamingoer og over fire hundre 

forskjellige fuglearter. Det blir safari 

allerede første dag. I nasjonalparken 

er det neshorn, sebraer, løver,  

leoparder og flod-hester m.m.  

Overnatting på Sopa Lodge.  

 

Søndag 02. august 

Lake Nakuru - Masai Mara Tidlig 

avreise til Masai Mara og til lodge 

hvor vi skal bo. Etter lunsj blir det 

safari i en av verdens mest dyrerike-

parker. Utrolig spennende, det er på 

denne tiden den store dyrevandring-

en forgår.  

 

Vi kan få oppleve hundretusener av 

sebraer, gnuer og andre dyr som er 

på vandring. Det er en opplevelse å 

befinne seg midt i dette naturens 

eventyr midt ute i villmarken.  

Tilbake på lodgen vår for middag og 

overnatting.  

 

Mandag 03. august 

Masai Mara  

Morgensafari, tidlig avreise ut til  

savannen. Vi returnerer så til frokost 

før vi besøker Masai-folket som har 

bodd hundrevis av år i sine karakteris-

tiske hytter av tørket leire og ku-

møkk. Det blir dans, omvisning og 

mulighet til å besøke landsbyens 

«butikk» for å gjøre gode kjøp av  

lokalt håndverk. Lunsj før vi drar på 

en ny safari. Hva får vi se i etter-

middag tro? Overnatting og middag på 

lodgen.  

 

Tirsdag 04. august  

Masai Mara 

Dagens mål er å sakte begi oss vest-

over til grenseelven mellom  

Tanzania og Kenya, til elven Mara. Her 

ligger det krokodiller som  

venter på gnuene som krysser elven 

for å få seg et måltid mat (I fjor var vi 

vitne til kryssingen, et utrolig skue).  

FLYTIDER  

Utreise fra Norge - 31. juli 2020  

QR176 Oslo - Doha                   16:10  - 23:40  

QR1345 Doha - Nairobi (01.08)  01:55 -  07:50   

Hjemreise fra Zanzibar - 10. august 2020 

QR1352 Zanzibar - Doha         17:20 -  23:50  

QR179 Doha - Oslo (11.08)      01:30 -  07:15  

Vi tar forbehold om eventuelt endringer, dersom det blir 

kansellerte avganger, oppdaterte opplysninger sendes ut i 

i godt tid før avreisen. 

REISELEDER Øystein Ramberg er 

«reiselivets far» og har helt siden 

tidlig på 70- tallet reist verden rundt 

og blitt kjent med områder som de 

færreste av oss noen gang vil opp-

leve. Med over 10.000 timer i fly og 

utallige reiser har Øystein en kunn-

skap, 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.  

August er den absolutt best tiden å 

besøke Kenya hva mengder av dyr 

angår. På denne tiden samles millio-

ner av dyr i Masai Mara. Det koster 

ekstra å dra på denne tiden, men du 

kommer ikke til å angre. Skal du 

først til Afrika for å se dy-rene, så 

reis på den beste tiden.  



 
Torsdag 06. august 

 Zanzibar 

Vi nyter solen, sjøen og sommeren. 

Med utflukter for de som ønsker 

dette. Det er ikke inkludert i  

turprisen.  

 

Fredag 07. august  

Zanzibar  

Vi nyter solen, sjøen og sommeren. 

Med utflukter for de som ønsker 

dette. De er ikke inkludert i  

turprisen.  

 

Lørdag 08. august  

Zanzibar  

Vi nyter solen, sjøen og sommeren. 

Med utflukter for de som ønsker 

dette. De er ikke inkludert i  

tur-prisen.  

 

Søndag 09. august  

Zanzibar  

Vi nyter solen, sjøen og sommeren. 

Med utflukter for de som ønsker 

dette. De er ikke inkludert i  

tur-prisen.  

 

Mandag 10. august  

Zanzibar - Doha  

Tidlig avreise fra hotellet, vi besøker 

Vi skal også spasere langs elven med 

vakt for å se på flodhesten og kroko-

dillene. Det blir lunsj før vi begir oss 

langsomt tilbake til vår lodge.  

Dyrene bestemmer om hvor mange 

stopp vi gjør underveis.  

 

Onsdag 05. august 

Masai Mara - Zanzibar 

Vi forlater Masai Mara og returnerer 

til Nairobi. Vi besøker farmen til  

Karen Blixen før vi setter oss på  

flyet og flyr til Zanzibar. Fra fly-

plassen på Zanzibar går turen  

direkte til The Breezes Beach Club 

hotell.  

 

The Breezes Beach Club er som nevnt 

et fantastisk sted. Nydelige omgivelser. 

Flott stort svømme basseng. Nydelig 

strand med nydelig badevann Meget 

bra SPA med forskjellige typer  

behandling. Meget god mat. 3 barer og 

to meget eksklusive restauranter. Kurs 

for de som vil dykke. Vannsports  

aktiviteter hvor en kan leie kano m.m.  

For mer informasjon, gå til: 

www.breezes-zanzibar.com/  

 

 

Old Stone Town og en krydder-

plantasje.  Vi får høre om den store 

rollen Zanzibar hadde med slaveriet. 

David Livingston var på Zanzibar og 

kalte byen for «Stinky town». Vi  

besøker byens marked. En utrolig 

skitten, luktende og spennende  

opplevelse.  

 

Turen går så videre ut på landsbygda 

hvor vi blir med på en artig krydder 

tur. Vi får se hvordan nellik, kanel, 

kardemomme, ingefær, pepper,  

vanilje m.m. gror. Om ettermiddagen 

setter vi oss på flyet tilbake til Doha 

og videre til Oslo.  

 

Tirsdag 11. august  

Doha - Oslo 

Ankomst Oslo tidlig om morgen.  

 

 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PR. PERSON  

TOTAL       46 860,-  

Dersom du ønsker å bare være med på safari, 

så er prisen:  32 065,-  

 

TOTALPRISEN INKLUDERER:  

• Flyreisen Oslo-Nairobi, Zanzibar - Oslo inkl.        

  flyskatter (3865,-pr. aug 19, de kan endre seg).  

• Flyreisen Nairobi - Zanzibar inkl flyskatter.  

• Overnatting i dobbeltrom.  

• Fullpensjon på safari.  

• Halvpensjon på Zanzibar (Frokost og middag).  

• Besøk i Masai landsby.  

• Rundreise i minibusser, 6 personer pr. bil.  

• Transfer til og fra flyplassen i Nairobi og på  

   Zanzibar.  

• Norsk reiseleder.  

• Engelsk talende sjåfører, som fungerer som       

  guider på safariene.  

• Inngangsbilletter til parkene.  

• Utflukt til Stone Town og til en krydder- 

   plantasje.  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips.  

• Drikke.  

• Visum, både til Kenya og Tanzania (2x50 USD     

   pr. aug 19).  

For tillegg for enkeltrom, ta kontakt med oss. 

Tips Tips utgjør ca. 40 USD pr. person.  

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

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

FORBEHOLD 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (sommer 2019), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende. 

• Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. 

• På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig. 

 

Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise. Våre avbestillingsregler og øvrige  

reisebetingelser finner du på vår nettside plussreiser.no. 


