
Safari og det gode strandliv

Kenya og Zanzibar

Reiseleder:
Øystein  

Ramberg

Opplev den store dyre- 
vandring i Masai Mara og de 
flotte strendene på den eksotsiske 
krydderøya Zanzibar.

31.07. - 11.08.  2022



DAGSPROGRAM 
(med forbehold om endringer)

Dag 1, søndag 31. juli
Oslo - Doha 
Avreise fra Oslo kl. 15.45. Flybytte i 
Doha. 

Dag 2, mandag 01. august
Doha - Nairobi  
Ankomst Nairobi, her venter  
bussen på oss som tar oss nordover 
fra Nairobi ned i Rift Vally og videre til 
Lake Nakuru som er hjem for hundre 
tusener flamingoer og over 400 ulike 
fuglearter. Vi ankommer Lake  
Nakuru Sopa Lodge til lunsj, vi sjekker 
inn og de som ønsker et bad i bas-
senget får tid til dette. Ca. kl. 16.00 
er det tid for Game Drive - safari 
rundt Lake Nakuru hvor vi som regel 
ser løver, vannbukk, nesehorn, flere 
typer gaseller og leopard. Hva vi får 
set gjenstår å oppleve. Vi er tilbake 
til vår lodge ca. kl. 18.30. Middag og 
overnatting. 

FLYTIDER
UTREISE FRA NORGE - 31. JULI

QR176 OSLO - DOHA         15:45  23:25

01. AUGUST

QR1335 DOHA - NAIROBI        0 1:45  07:10

 

HJEMREISE FRA ZANZIBAR - 10. AUGUST 

QR1488 ZANZIBAR - DOHA      23:05 05:35+1

11. AUGUST

QR175 DOHA - OSLO         07:55  13:40

 NB! Tidendringer kan forekomme fram til avreise.

OVERNATTINGSTEDER 
01.-03/8 Lake Nakuru Sopa Lodge, Nakuru 

03.-05/8 Mara Simba Lodge, Masai Mara 

05.-10/8 Breezez Beach Club og Spa, Zanzibar     

Vi tar forbehold om evtuelt bytte til tilsvarende 

hoteller. Oppdaterte opplysninger gis før avreise.

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 oppleve. Med over 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.

Dag 3, tirsdag 02. august
Nakuru - Masai Mara/Serengeti
Vi forlater Lake 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 delene av  
Serengeti sletten som strekker seg 
langt sørover i Tanzania. Vi  
ankommer vår lodge Mara Simba 
som ligger flott til ved en liten elv. 
15.30 begynner vår Game Drive i en 
av verdens mest dyrerike parker. Her 
begynner den virkelige safari. Utrolig 
spennende. Nå i august er den store 
immigrasjonen/dyrevandringen i 
Masai Mar og det er hundre tusener 
av sebra, gnu og alle de andre dyrene 
som er på vandring på dette  
tidspunktet. En fantastisk opplevelse. 
Vi er tilbake til vår lodge Mara Simba 
ca. kl. 18.30. 

Dag 4, onsdag 03. august
Masai Mara
Game drive morgen og ettermiddag. 
Vi vekkes ca. kl. 06.00 for å dra ut 
på savannen til Game Drive og vi er 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

tilbake ca. kl. 09.00 til frokost. Om 
formiddagen vil vi besøke en Masai 
landsby. Her får vi ser hvordan Masai 
stammen har bodd i hundrevis av år i 
sine hytter av tørket leire og kumøkk. 
Dans, omvisning og mulighet for å 
besøke landsbyens “butikk” hvor 
du kan gjøre gode kjøp av lokalt 
håndverk. Det blir lunsj på lodgen 
vår, deretter vil det være mulig å ta en 
dukkert i bassenget før vi får litt kaffe 
og te. Det blir ny safari om ettermid-
dagen, hva får vi se da tro?

Dag 5, torsdag 04. august
Masai Mara 
I dag drar vi ut på heldags safari. 
Vårt mål er å sakte begi oss vestover 
til Mara River. Grenseelven mellom 
Tanzania og Kenya. Stedet som dere 
kanskje har sett på TV, elven hvor  
krokodillene ligger og venter på 
gnuen som krysser elven for å  seg et 
måltid mat. 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 lunsjpakke. Om ettermi-
dagen begir vi oss langsom tilbake 

mot vår lodge og lar dyrene best-
semme hvor mange stopp vi gjør.  

Dag 6, fredag 05. august
Masai Mara - Nairobi - Zanzibar 
Vi tar en tidlig frokost før vi forlater 
Masai Mara og setter kursen mot 
Nairobi, vi spiser lunsj i hyggelige 
omgivelser på restaurant Tamambo. 
Deretter besøker vi Karen Blixens hus, 
Den Afrikanske Farm for en om-
visning. Siste etappe blir til flyplassen 
i Nairobi for avreise - noen til Norge 
og noen til Zanzibar. Avreise fra  
Nairobi kl. 18.30, ankomst Zanzibar 
kl. 21.00. Her venter bussen på oss, 
den tar oss en times kjøring østover 
på Zanzibar til vårt hotell Breezes 
Beach Club og Spa. 

Dag 7, lørdag 06. august
Zanzibar
Vi nyter solen, bassenget og havet. 

Dag 8, søndag 07. august 
Zanzibar
Vi nyter solen, bassenget og havet.  
 

Dag 9, mandag 08. august
Zanzibar
Vi nyter solen, bassenget og havet. 
Det vil være mulighet til å delta på 
en sightseeing tur til Stone Town. Vi 
besøker en krydderplantasje, slave-
markedet i Stone Town og gjør en 
spasertur i gamlebyen. Turen tar ca.  
5 timer. Pris pr. person 620,-

Dag 10, tirsdag 09. august
Zanzibar
Vi nyter solen, bassenget og havet.

Dag 11, onsdag 10. august
Zanzibar - Doha
Vi nyter solen og havet. 
Etter middag ca. kl. 19.30, avreise fra 
hotellet. Avreise fra Zanzibar  
kl. 23.05 med Qatar. Mellomlanding 
i Doha.

Dag 12, torsdag 11. august
Doha - Oslo
Avreise fra Doha kl. 01.35. Ankomst 
Oslo kl. 07.15.



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

TURPRIS FRA OSLO
Kr 49 850,- pr. person

Turpris ved retur til Norge etter rundreisen i Kenya 36 300,- 

pr.person. 

Tilslutningsbilletter fra andre byer i Norge på forespørsel

 
PRISEN INKLUDERER:
• Flybilletter Oslo - Nairobi, Zanzibar - Oslo, (inkl. flyskatt kr 

4 280 pr. november 21, kan endre seg noe)
• Flyreisen Nairobi - Zanzibar inkl. flyskatter
• Opphold på valgte overnattingssteder i dobbeltrom
• Helpensjon på safari
• Halvpensjon på Zanzibar (dvs. frokost og middag)
• Rundreise i Kenya i minibusser basert på 6 personer pr. 

buss. Sjåførene er engelsk talende og fungere som guide 
under safariene

• Inngangsbilletter til parkene. 
• Besøk i Masai landsby
• Norsk reiseledelse 

• IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider og drikke til maten
• Enkeltromstillegg
• Utflukter på Zanzibar
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Tips til sjåfører ca. 30 USD pr. person, hotell ca. 1 USD pr. 

person, pr. natt
• Visum, Kenya  og Zanzibar (2x50 USD pr. nov 21)

Tekst

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endring i program og pris.
• Turprisen er beregnet utfra en gruppe på minimum 18 betalende deltakere. 
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (vinteren 2021/USD kurs kr 8,6), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,  

uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING


