KENYA
Mission och safari
12-23 feb 2023

Möjlighet att anpassa med förlängning i Mombasa

Pris: 8300 kr* exkl flygbiljett
Vi kan hjälpa till med bokning av flyg, ca 7000 kr
I samarbete med Trosgnistans Mission
Reseledare: David Duveskog,

David är en av våra mest erfarna reseledare som lett resor till ett 10-tal länder
och själv jobbat som biståndsarbetare i Afrika i över 10 år. David har lett flera
uppskattade resor till Indien tidigare.

Dag 1 – Söndag 12 feb
Vi flyger vid från Stockholm till Kenya. Ingår ej
bokas separat. Förslag Etiopien Airlines med
avgång på kvällen kl. 21. Mat ingår på flyget.

Dag 2 – Måndag 13 feb
Ankomst till Nairobi på förmiddagen. Vi
checkar Maanzoni lodge som ligger i en
naturpark i utkanten av Nairobi. På
förmiddagen tar vi det lugnt och bekantar oss
med omgivningen. En stund vid poolen blir nog
också skönt. Efter lunch åker vi runt på
savannen och kommer nära giraffer, zebror,
antiloper och mycket annat. Här finns dock
ej lejon och elefanter men en underbar
omgivning. David Duveskogs dotter har en
hästranch i naturparken och om det passar
gör vi besök där. Helpension på vårt vackra
hotell med underbar utsikt.
Dag 3 – Tisdag 14 feb
På morgonen flyger vi med inrikesflyg till Kisumu
som ligger vid Victoriasjön. Med buss åker vi vidare
drygt 18 mil till Trosgnistans missionsstation Migori.
Vi bor på Hotel Vannah nybyggt på andra sidan
missionen. En kort promenad. Här finns stor pool och
helt OK rum men ha inte för höga krav, vi är på
Kenyas landsbygd. Vi ser oss omkring på missionen.
Halvpension med middag vi ankomst till Migori.

Dag 4 – Onsdag 15 feb
Vi åker till Komotobo efter frukosten. Besök
på barnhemmet, kliniken, skolan samt
handikapphemmet. Du kan fråga om det
mesta som rör kulturen i kuriastammen, t.ex.
månggifte, könsstympning, kulturkrockar
mellan vita och svarta m.m. Lunch äter vi på
Komotobo och tillbringar resten av dagen i
denna underbara miljö. Innan solen snabbt
går ner över den vackra tropikhimlen
anländer vi tillbaka till Migori. Halvpension
denna dag.
Dag 5 – Torsdag 16 feb
Heldag i Migori. Gruppen får vara
hedersgäster på den högtidliga examen för
bibelskolan, syskolan och dataskolan. Det
blir sång och dans och mycket folk.
Den som vill vila lite kan gå till hotellet och
sola och bada efter att man varit med på
högtiden. Halvpension med lunch på
missionen.
Dag 6 – Fredag 17 feb
David undervisar lite på pastorsseminariet och
de som vill får vara med. Efter lunch besök på
marknaden i Migori senare ett besök på
barnhemmet i Migori. Halvpension

Dag 7 – Lördag 18 feb
Vi tar en tur till Homa-Bay vid Victoriasjön och om
vädret tillåter så åker vi ut på en kortare båttur och
ser flodhästar. Vi äter lunch på ett hotell som var
och en betalar.
Efter lunch åker vi mot Kisii och besöker den
berömda ”soapstone” fabriken med en enorm
utställning av souvenirer i unika mineral sten som
bl.a. består av kalk och andra mineraler. På
eftermiddagen kampanjmöte i Isibania för dom som
vill vara med. Endast frukost ingår idag.

Dag 8 - Söndag 19 feb
Vi deltar i gudstjänst på förmiddagen. Halva
gruppen i Komotobo och andra halvan i
Isibania och avslutar kampanjmötet på
eftermiddagen för dom som önskar.
Gruppen som åker till Komotobo kan
tillbringa dagen där med barnen njuta av en
underbar miljö. Helpension.
Dag 9 – Måndag 20 feb
Heldagsresa för dom som vill åka till Masai Mara
den världsberömda nationalparken. Kostnad ca
1200 kr extra p/p med inträde, och safaribilar. Här
kan du se det mesta av Afrikas vilda djur och har
man tur finns alla ”the big five” på plats.
Lunch på det fina turisthotellet Mara Serena för
dom som önskar ca 250 kr för lunchbordet.
För dom som inte åker på extra utflykt blir det en
vilodag i Migori där man själv kan hitta på lite
extra och spendera tid på missionen. Idag
halvpension med middag i Migori på kvällen och
tack och farväl till personalen.

Dag 10 – Tisdag 21 feb
Vi åker buss tillbaka till Nairobi på morgonen.
En heldag på skaplig buss med stopp för lunch.
En resa på drygt 40 mil som kan kännas
jobbig om man inte är tålig, men en
fantastisk upplevelse när vi kör genom den
vackra Rift Valley med enorm utsikt. Vi
passerar te och kaffefält. Anländer på senare
eftermiddag till Nairobi. Vi bor nära centrum
på Ole Sereni Hotel med underbar utsikt
mot Nairobi National park. Härlig pool. Idag
ingår endast frukost.
Dag 11 – Onsdag 22 feb
Heldag i Nairobi mitt i centrum. Vi måste lämna
rummen vid 11 tiden men försöker att ha något
rum kvar för bagage och ombyte. Tillgång till
pool och relaxrum. Vi flyger på vid 19 tiden på
kvällen om du bokar samma flyg som är
huvudalternativ. Etiopien airline. Idag ingår
endast frukost.
Dag 12 - Torsdag 23 feb
Etiopien Airlines landar på morgonen och ett kort
byte i Addis Abeba. Snabbaste flygvägen.

Praktisk information:

Valuta: Kenyansk shilling, 100 SEK = ca 1150 shilling (KES)
Vaccination: Medtag Profylax mot malaria. Kontakta din hälsocentral för mer info.
Visum: Kostar ca 50 USD + porto. Ansökan sker online med engelska instruktioner. För mer information kontakta oss.
David kan hjälpa till gå in på webbsidan https://evisa.go.ke/evisa.htm
Kranvatten: Bör ej drickas. Köp vatten på flaska istället.
Tidszon: Kenya ligger +2 timmar framför svensk tid. När klockan är 12:00 i Sverige är den 14:00 i Kenya. (Gäller när
Sverige har vintertid).
Dricks: Gemensam dricks samlas in till hotell, chaufförer och guider. Därmed lämnas inte separat dricks till dessa
kategorier. Om ni går ut och äter middag vid sidan av det som ingår i programmet bör 10% dricks lämnas om ni är nöjd
med servicen.
Medeltemperatur: Febr ca 26o C

Anmälan och regler:
Anmälan sker till Trosgnistans Mission
Till david@trosgnistan.se eller ring 0278-13012 eller 073-8162097
Anmälningsavgiften på 1000 kr till BG 900-7378, inbet skickas när du anmält dig på resan
(avdrages vid slutfakturering)

Föreningsresa: Resan är en föreningsresa för medlemmar i Trosgnistans Mission, så i samband med bokningen skickas en
avi på 150 kr för medlemsavgift till Trosgnistans Mission.

Maanzoni lodge som ligger så vackert
med utsikt över naturparken med
giraffer, zebror, antiloper, gnu,
strutsar mm.

Hotel Vanniah i Migori ligger i
närheten av Trosgnistans Mission
station är ett nybyggt hotell med ett
stort poolområde.

Ol Sereni Hotel ligger vid den vackra
Nationalparken i Kenya och är ett av de
finaste turisthotellen endast några km
från centrum.

