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Upplev en unik safari med fantastiska 
naturupplevelser i Karens Blixens Kenya 
och några dagars total avkoppling på 
underbara och exotiska Sands at Chale 
utanför Kenyas kust.

Följ med Resia och Bo Kjellson, till 
savannen och upplev det äkta Afrika. 
Bo Kjellson, VD på Borås Djurpark, som 
med sin goda kännedom om såväl 
området som Afrikas djurliv guidar 
oss tillsammans med lokalguider 
igenom landskapet och det vi ser 
på vägen. Känn närheten till Kenyas 
djurliv samtidigt som du njuter av 
bekvämligheterna i de lyxiga tälten 
på Karen Blixen Camp i Masai Mara, 
vid  Mara River. Floden är känd för den 
stora migrationen av gräsätare som 
passerar på vägen ner mot Tanzania 
och Seregenti. Hela dagen kommer 
elefanter, giraffer, zebror och impalas 

Gruppresa 4–16 januari 2019

Safari i Kenya
Safari i Karen Blixens Kenya och strandliv på paradisön Chale

ner till floden för att dricka medan 
flodhästarna vilar lojt i floden. Från 
tältens terraser får man sin egna unika 
vy och kan viltspana, om man inte vill 
koppla av mellan safariturerna vid 
kampens härliga pool.

Våra safariturer görs i öppna jeepar 
och tillsammans med lokala guider 
upptäcker vi det spännande och rika 
djurlivet i området, goda möjligheter att 
få se the Big five under resan. 

Vi reser sen vidare till den lilla 
paradisön Chale för ett härligt 
avkopplande öliv under några dagar. 
När man tröttnat på att lyssna på 
vågskvalpet då den vita stranden 
kan man ägna sig åt aktiviteter som 
dykning,  paddling och  snorkling. 
Kombinationen av vit strand, tropiska 
växter och det stressfria ö-livet med 
den Kenyanska vänligheten motsvarar 

drömbilden av semester! Resan inleds 
och avslutas i  Kenyas huvudstad 
Nairobi där vi bor på Nairobis första 
lyxhotell Sarova Stanley ****, besöker 
Karen Blixens hus och gör en sista  
safari i Nairobis nationalpark innan  
vår hemresa. 

HÖJDPUNKTER

• 6 safaris

• Avkopplande öliv på den lilla okända 

pärlan Chale

• Besök i Nairobi

• Besök på Karen Blixen Farm

• Bo Kjellson, VD Borås Djurpark är 

med på resan

• Heldagstur i Masai Mara
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Programmet, dag för dag
4 januari
Avresa tidig morgon från respektive 
avreseort. Ankomst ca 21.25.
Transfer till Sarova Stanley Hotel****.

5 januari
Vi inleder resan till det intressanta Karen 
Blixen museet och äter lunch på Karen 
Blixen Gardens. På eftermiddagen har 
man fritt att upptäcka Nairobi eller följa 
med till den lokala marknaden.
Gemensam middag på kvällen på 
hotellet. 

6 januari
Vi äter tidig frukost och påbörjar sen 
vår resa i bekväma fyrhjulsdriva jeepar 
till Karen Blixen Camp

Vid ankomst på campen äter vi en 
sen lunch och sen väntar vår första 
safari. På kvällen gemensam middag.

7 januari
Idag börjar vi före frukost med en tidig 
morgonsafari för att se savannens 
djurliv vakna. Vi äter frukost när vi är 
tillbaka.

Lunch på Campen och se är det 
dags för en eftermiddagssafari innan 
middagen. 
 
8 januari 
Vi kommer idag tillbringa hela dagen i 
enorma Masai Mara nationalpark eller 
Mara triangel. Masai Mara är Kenyas 
mest välkända reservat och här har 

många naturprogram från Afrikas 
savanner spelats in. 

Dagens lunch blir picknick på 
savannen. Vi kommer tillbaka till 
middagen. 

9 januari 
Idag börjar vi före frukost med en tidig 
morgonsafari för att se savannens 
djurliv vakna.

Vi äter frukost när vi är tillbaka.
Lunch på Campen och se är det dags 
för en eftermiddagssafari innan kvällens 
middag 

10 januari 
Morgonsafari till världskända ”leopard 
Gorge” som är känt från BBCs program 
”Big Cat Diary”.

Lunch på campen. Efter lunch finns 
tid för en Camp Eco Walk, spa, besök 
på Maasai Manyatta eller bara koppla 
av med en bok och drink medans de vil-
da djuren passerar förbi utsiktsplatsen.
Nattsafari i Mara North Conservatory 
Middag

11 januari
Efter frukost avfärd till Mara North 
airstrip med picknicklunch från Karen 
Blixen camp.

11.00 flyg till Wilson flygplats i 
Nairobi, byte till Diani ankomst 14.50. 
Transfer till Sands at Chale.

12–15 januari
Boende på Sands at Chale med 
halvpension

16 januari 
Avresa från Diani flygplats till Nairobi
Ankomst i Nairobi 12.10. 

Vi avslutar vår resa med en sista 
safari och beger oss till Nairobis natio-
nalpark Safari i nationalpark utanför 
Nairobi innan transfer till flygplatsen. 
Avresa ca kl 23 från Nairobi.

17 januari 
Ankomst i Sverige tidig förmiddag.

Med reservation för ändringar i programmet på 

grund av förutsättningar på plats.

Bo Kjellson, 
VD Borås Djurpark 
är med på resan
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Pris 13 dagar fr. 49.990:-
Per person, del i dubbelrum.

När: 4–17 januari 

Avresa från: Göteborg, övriga orter på 

förfrågan

I priset ingår

• Flyg t/r från hemort till Nairobi

• Inrikesflyg i Kenya

• Dagsaktuella flygskatter

• 2 nätter på Sarova Stanley hotel*****  

i Nairobi

• 5 nätter på Karen Blixen Camp

• Helpension inklusive, läsk, öl och vatten 

på flaska på Karen Blixen Camp

• 5 nätter på Sands at Chale****

• Halvpension på Sands at Chale

• Middag första och sista kvällen i Nairobi

• Entrée till Karen Blixen Museum

• Lunch på Karen Blixen Garden

• Tvättmöjlighet på Karen Blixen Camp

• Entréer och avgifter enligt program 

• Transfers till och från flygplatser

• Svensk färdledare från Resia

• Safaris enligt program

Tillkommer (priser avser per person) 

Enkelsrumstillägg 4.300:- 

Avbeställningsskydd görs vid förfrågan 6% 

av resans pris 

Reseförsäkring 680:-/person

Dricks till chaufförer och guider räkna ca 

USD 5/person och dag. 

Inköp gjorda på Camp och hotell utöver det 

som är angivet ovan

Dryck ingår endast på måltiderna på Karen 

Blixen Camp och tillkommer vid övriga 

måltider.

Resfakta 

Resans färdledare

Maria Holtstrand, resebyråchef Resia Borås

 

Resans djurexpert

Bo Kjellson

VD Borås Djurpark med mångårig  

erfarenhet av resor i Afrika.

Flygtider 

Utresa 4 januari

Göteborg–Frankfurt  06.45–08.30  

Frankfurt–Nairobi  11.25–21.25

Hemresa 16 januari

Nairobi–Frankfurt 23.10–05.40 +1 

Frankfurt–Göteborg  07.25–09.05

Boende

Hotel Sarova Stanley***** 

Karen Blixen Camp 

The Sands at Chale Island 

För fullständiga rese- och avbokningsvillkor  

vänligen se er specifikation vid beställning. 

Reservation för ev. prisändringar av skatter, 

valutakursändringar eller liknande utanför  

Resias kontroll.

Karen Blixen  
Camp


