
Reiseleder: Kjell-Arne Falla  

En flott mulighet til å bli kjent med lokalbefolkningen som 

bor og lever så totalt forskjellig fra oss. Vi besøker Karen Blixen-museet, et elefantungehjem, skoler og 

menigheter. Det blir hjemmebesøk, gudstjeneste og safari i Masia Mara, et av verdens mest kjente  

naturreservat. Turen avsluttes under palmene ved Det Indiske hav.  

Kenya - misjon, safari og strandliv 

26. september-10. oktober 



DAGSPROGRAM 

(med forbehold om endringer) 

 

Lørdag 26. september 

Oslo-Doha-Nairobi 

Avreise fra Oslo kl. 08:50. Flybytte 

i Doha. Avreise fra Doha kl. 17:40. 

Ankomst Nairobi kl. 23:35. Vår 

sjåfør tar oss til hotellet i Nairobi.  

 

Nairobi, hovedstaden i Kenya, er et 

regionalt handelssentrum. Byen ligger i 

den sørlige delen av det sentrale høy-

landet, ca. 1800 moh. 

 

Søndag 27. september  

Nairobi 

Etter en rolig morgen tar vi en tur 

til Daphne Sheldrick senter, et  

senter som oppfostrer foreldreløse 

elefanter. Lunsj på en av byens 

kjente restauranter før vi besøker  

Masai markedet og Frelsesarmeens 

barnehjemmet i Kabete. Middag og 

overnatting på hotell i Nairobi.  

 

Mandag 28. september  

Nairobi  

Vi bruker formiddagen på en lokal 

skole. Lunsj tar vi ved Karen  

Coffee Garden før vi får omvisning 

i huset til Karen Blixen. En opplevel-

se å stå i hennes hage og få høre om 

hennes liv i Afrika. Middag og  

overnatting på hotell i Nairobi. 

 

Tirsdag 29. september  

Nairobi-Migori 

Vi forlater storbyen og det myldren-

de folkelivet. Turen går med buss 

vestover til byen Migori som ligger 

ved grensen til Tanzania. En 7 timers 

kjøretur. Selv om kjøreturene i  

Kenya kan bli lange, så er de sjeldne 

kjedelig. Middag og overnatting på 

hotell i Migori.  

 

Onsdag 30. september  

Migori 

Dagen sammen med en lokal  

menighet som holder til utenfor 

byen Migori. Hjemmebesøk og lunsj 

sammen med menighetens medlem-

mer. Middag og overnatting på hotell 

i Migori. 

 

Torsdag 01. oktober 

Migori 

Vi bruker dagen sammen med den 

lokale menigheten.  Middag og  

overnatting på hotell i Migori. 

 

FLYTIDER  

Utreise fra Norge - 26. september 2020  

QR180 Oslo - Doha                   08:50 - 16:20  

QR1341 Doha - Nairobi             17:40 -  23:35   

Hjemreise fra Mombasa - 09. oktober 2020 

QR1334 Mombasa - Doha         16:50 -  23:25  

QR179 Doha - Oslo (10. okt)     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  

Kjell-Arne Falla 

Har jobbet som offiser i Frelsesar-

meen i 30 år. Nå jobber han som  

pastor i Baptistmenigheten på Otta. 

Kjell-Arne har reist flere ganger til 

Kenya og Uganda og har mange gode 

venner i Kenya.  

Kenya er et moderne og flerkultu-

relt land. Landets geografi er like 

forskjellig som sin multietnisk  

befolkning. Landet er kjent for sine 

safari og ulike verdensberømte  

naturreservater.  

På denne turen til Kenya er det 

ikke bare dyr som er hovedfokus, 

men like mye menneskene, kultu-

ren og den vakre naturen. Bli med 

og la deg inspirere av den kenyans-

ke gjestfriheten.  



 
Søndag 04. oktober   

Masai Mara senteret 

Formiddagen på senteret.  

Et besøk i en Masai-landsby er  

opplagt når man er på disse kanter. 

De er et stolt folk som fremdeles 

lever som forfedrene har gjort det 

i 400 år. Om kvelden blir det sam-

ling rundt bålet hvor barna fra sko-

len  synger for oss. Overnatting på  

gjestesenteret. 

 

Mandag 05. oktober  

Senteret-Nairobi-Mombasa 

Vi returnerer tilbake til Nairobi og 
fortsetter turen med tog ut til  

havet og Mombasa. Vi skal nyte 

solen, havet og de flotte strendene. 

Overnatting på hotell ved havet.  

 

Mombasa har kritthvite sandstren-

der, asurblått hav og et fantastisk  

korallrev hvor det er flott å snorkle. 

Området er også rik på historie og 

kultur, briter, arabere, kinesere og 

indere har beriket byens arkitektur og 

mat.  

 

Tirsdag 06. oktober  

Mombasa 

Dagen ved havet. Tid til egne  

utflukter for de som ønsker dette. 

Ikke inkludert i turprisen. Over-

natting på hotellet ved havet.  

 

Fredag 02. oktober 

Migori-Masai Mara senteret 

Vi reiser videre til misjonssenteret 

Masai Mara. Senteret består blant 

annet av et barnehjem, en skole for 

90 barn og et gjestesenter. Gjeste-

senteret blir vår base de neste  

nettene. Her spiser vi også alle 

våre måltider. 

 

Lørdag 03. oktober  

Masai Mara senteret 

Vi står tidlig opp og setter kursen 

mot Kenyas mest berømte safari-

park, Masai Mara. Dagen i parken. 
Overnatting på gjestesenteret. 

 

Masai Mara Nasjonalpark 

Masai Mara Nasjonalpark ligger på 

grensen mot Tanzania. Den er      

Kenyas mest kjente og mest besøkte 

safaripark. Konsentrasjonen av dyr I 

Masai Mara er imponerende, spesielt 

konsentrasjonen av «The Big Five» er 

veldig høy. Masai Mara er også et 

fantastisk naturområde med vidstrak-

te savanner så langt øyet kan se og 

med små åskammer og skogsområ-

der, samt den majestetiske Mara-

elven som går gjennom parken fra 

nord til sør. Masai Mara har sitt navn 

etter Masai-folket. Det høyreiste no-

madefolket masaiene, bor og gjeter 

sine flokker med dyr i utkanten av 

Masai Mara. 

 

Onsdag 07. oktober  

Mombasa 

Dersom de norske misjonærene i 

byen Kilifi har mulighet til å ta i 

mot oss, så blir det en dagstur for 

å besøke de og høre om arbeidet 

deres. Overnatting på hotell ved 

havet.  

 

Torsdag 08. oktober 

Mombasa  

Dagen ved havet. Overnatting på 

hotell ved havet.  

 

Fredag 09. oktober 

Mombasa-Doha  

Formiddagen ved hotellet, etter 

lunsj returnerer vi med fly tilbake 

til Doha. 

 

Lørdag 10. oktober 

Doha-Oslo  

Avreise fra Doha kl. 01:30.  

Ankomst Oslo kl. 07:15. 

 

 



Turen bestilles på plussreiser.no 

PRIS PR. PERSON  

TOTAL    29 500,-  

Enkeltromstillegg: 6 250,- 

 

PRISEN INKLUDERER:  

• Flyreisen Oslo-Nairobi, Mombasa-Oslo inkl.        

  flyskatter (de kan endre seg).  

• Togreisen Nairobi - Mombasa.  

• Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost.  

• Helpensjon under oppholdet i Nairobi, Migori   

  og Masai Mara senteret. Halvpensjon i  

  Mombasa.  

• Besøk i Masai Mara landsby.  

• All felles lokaltransport med buss og biler i  

  Masai Mara.  

• Inngangsbilletter til Masai Mara nasjonalpark,            

  Sheldrick Wildlife prosjekt (elefant barnehjem  

  met) og Karen Blixen museet.    

• Norsk reiseleder.  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Tips, ca. 50 USD pr. person.  

• Vaksiner.  

• Måltider som ikke står som inkludert.   

• Drikke.  

• Visum Kenya 51 USD (pr. des 19).  

 

Standard på overnattingene vil varierer fra  

gode hotell til enklere gjestehus standard.   

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 (januar 2020), 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. 


