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Dag 1 M&ndag 21110
j-ncheckning och seating
Efter
pd London Heathrow Int.
samlades
arla deltagare
i transithallen.
Tyviirr blev vantan ling,
di det
var flygstrejk
i Athen och KQ155 lyfte
(1,5 tim sen)
fdrst kl,19.45
Fdrsta intrycket
nlir vi boardat var att komforten
inte var siirskilt
stor f6r att vara t&nglinje.
P.g.a. det l6ga passagerarantalet
gick resan 5nd& bra. Efter stop i Athen landade vi slutligen
i
Nalrobi kI.08.05.
Daq 2 Tisdag

22,/10

Bigageutliimningen
tog ca. 1tim. och dlirefter
transporterades
vi
titl
Hotel Sixeighty
i ninibussar.
Efter i.ncheckning fick var och
en disponera ca. 2tin pd egen hand tills
det blev dags fdr tunch.
Efter
lunch passaade jag pd att besdka srDA-kontorec
och Tour
Af ri-ca Saf aris.
Middag pA hotellet.
Di alla var tr6tta
efter
det tinga resdygnet
avslutades
kvlillen
tidigt
Dqg 3 9nsdas 23110
Efter frukost avresa fr6n Nairobi kI.09.00,
norrut mot Thika. Vi
gjorde ett kort stopp vid en kaffeplantage
inr'"an vi kom till
chania Falls,
diir vi stannade for fdrfriskningar.
Niista stopp
gjorde vi i Karatina,
diir vi s&g den lokala marknaden. Tyvdrr f611
et9 l$tt
regn, si vi stannade i bussarna. En fantstisk
lunchbuff6
p3 Outspann Hotel.
seiverades
Dlirefter
fortsatte
fiirden till
Mountain LodEe, som ligger
2.197 m.6.h. Dit anliinde vi lagom tirl
afternoon
tea. Pa kv51len informe-rade managern om Mountain Lodge
och dess omgivningar.
precis utanfdr
Vid vattenhilet
s8g vi bufflar,
buschbacks, apor och diverse fEglar.
Middag serverades kl-.20.00.
Dag 4 Tors{ag

24110

vi viicktes kI.115.45 av ffikningar
p& ddrren och med,delad.es dt att
ca. 10 elefanter
stcrd utanfdr vid vattenh8let
En obeskrivlig
upplevelse! ! Efter frukost
satt vi 8t-er i bussarna :,i.0?,30,
<lcn fortsatte viisterut
liings Mount Kenya. Vi passerade ekvatorn
i sydnord.Iig
riktning,
och stoppade vid Nyahururu'Falls
kl.10.00.
Efter lite
shopping och kaffe passerade vi Sterigen
p6 viigen mot
ekvatorn
Nakura. Tyvdrr fick ena minj_bussen motorproblemr
som fdisenade
oss
liuttxt A&lnt,
ltrroo Jarl:g,.rratr
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ca. 1tim. Dessutom var viigen i semre skick 6n vdntat.
Rejiilt
omskakade kom vi sen till
Nakura Lodge, diir vi intog en sen lunch.
Vi gjorde en "gamedrive" p& 1 rStim. i Lake Nakura National
Park.
Vi s6g bI.a.
tusentals
flamingos
rch fntastiska
kaktustrdd..
Pe
passerade vi Lake Naivasha och f6rvdgen tillbaka
till
Nairobi
kastningssprickan
Rift
Valley.
Efter
ine?reckning p5 Hotel Panafric
pt coctailparty
och en snabbdusch var vi inviterade
av ltinistry
of Tourism & Wildlife.
En representant
f6r ministern
h611 ett
kort hiilsningsanf6rande.
Likas8 presenterade
sig Thomas Westerberg
(Kenya Airways)
(Lloyd Tours).
och Thomas Lindblad
Detta filmades
och silndes sen ! Kenyansk TV.
Dag 5 Fredag 25110
Avftird. frin
hotellet
kl.0915.
PA vligen ut frtn Nairobi
blev trafiken stoppad, d& presidentens
flaggprydda
bil skulle passera.
Kul upplevelse!
Vid Hunters Lodge stannade vi fdr fika och shopplng.
Pe viigen sen
mot Tsavo National
Park s6g vi enorma Baobabtriid l8ings vEgen. Dessa
anses heliga,
d.& en Gud enligt
en sligen ryckt upp eti trtid och
stiillt
det, upp och ner, d6rav den rotsystemliknande
formen. Vi anllinde till
Kilaguni
Lcldge vid 14-tiden.
Efter lunchen satt vi sen
och njot av den fantastlska
utsikten
6ver parken. Efter en kort
hotellvisning
fortsatte
sen safarin.
Vi kom bl,a.
till
Mzima Springs
dlir vi s6g en krokodil'flodhdstar
och m&nga markattor,
Diireftel
t,itl
Porchers Lookout,
d$r vi hade en hiirlig
utsikt
6ver savannen.
TiIl
Ngulia Safari Lodge anllinde vi. fdrst kl.19.00r
€rr mycket fin
lodge byggd 1968-69. I,lanagern beriittaoe
att Nqulia iir Kenyas aldsta
park' 6ppnad 1948. Parken har ca. 20.000 elefanter,
150 noshdrningar
och 100C' lejon.
Dessutom en m6ngd girafferrzebror
och olika
slags
antiloper.
Middag serverades pi den 6ppna terrassen
kl.20.00.
Dag 6 Ldrdag 26110
Vdckning kl.06.00
fdr en ,gamedrrve" i gryningen.
Vi hade managerns
chauff6r
ned oss som v6.gvisare.
Kanske var det dltrfdr
vi hade iurert
att p3 v5g mot Roaring l'lountains fa se en lejonfrnilj
p6, nEira helf.
Under turen s6g vi ockst en noshdrning,
giraffer,
zebior,
elefanler,
bufflar
och de sElIsynta
kondoantiloperna.
Efter
den senarelagda
frukosten
&kte vi sen t.ill
Elisabeth
ltuemas
syster Agnes Maluki.
Pe deras weekendchamba biev vi bjudna p& Ekta
kenyansk lunch, tillsammans
med delar av hennes farnirj.
Vid 16-tiden
kom vi fram till
Voi Safari Lodge. Efter nAgra fria
timmar samlades vi Ater kl.19.30.
I{anagern hdtl ett kort fdredrag
om hotellet
ock parken. 81.a. ber5ttede
han att^Tsavo East iir
Kenyas och Afrikas
(8.000 km4). F6re middagen
st6rsta
safaripark
had.e vi turen att se en stor hjord bufflar
och 11 lejon.
Mitt under^niddagen
drabbades lodgen av str6mavbrott.
Middagen kunde
dndS^genomfdras utan problem, men avbrottet
varade nefa natt,en,
s& nAgra djur kunde vj- ju inte se.
Dag 7 S6ndag ?7/10
Efter frukost
avfiird t.ill
Mombasa kI.08.30.
Frin l4ombasa stad
fick vi ta fdrja
6ver till
sddra delen. Checkade in pA Hotel Two
Fishes vid 13-tiden.
Eftermiddagen fri
for soi- och bad.
Fore middagen informerade
managern om hotellet,
Dlirefter
beriittade Elj-sabeth l'luema om Kenyas historia
och politik.
KvEillen avslutades tidigt
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Dag 8 Mindag 27110
Kl. 08.u0 avfiird till
Mombasa stad. stailsrundtur
med lokal fardledare,
bl.a'
till
Fort ,.fesus och woodcarving Market. r Fort Jesus,
flistningen,
fick Tina Broman (Kenyas turist_
9"t^gamIa portugisiska
byr6, stockhorml ta hand om rund,vanarin|'e"l-aa-r6it""tatrni-ngen
av
guide ej fungeratEfter turen blev det. ca. ltim.
6ver f6r shopping,
vilket
var lite
knappt dd-alla
var k6ps?gnq. Lunch intogs pd Lotus
Hotelr
ilitt
i Monbail stad med efietibitfidi
i"ii""isning.
Mycket
prisviirt
och mysi-gt hotell.
senare delen av eftermiddag6n
rii
itir
bad vid hotell
Two Fishes.
Middag it vi p5 Jadini llotel ca 200m. fr&n Two Fishes.
vi fick 6ven
diir information
av managern samt se en videofilm.
Dag 9 Tisdag

29110

H91a dagen fram tilr
16.00 fri
f6r sol 'ch bad.
Thomas Lindbrad
samlade ihop hela gruppen fdr en kort

ning av resan samt presenta!}""

av-rrbya rouis-pr"gir*

sammanfatt-

om Kenya.
Efter
utcheckning
bj6d hotellet,
pA en hrink
innan avf5rden till
Mombasa flygplats
(Moi International)
fnrikesflygningen
till
Nairobi
fungerade fint.
Det var rite
kort transittid
i Nairobi,
m
e
d
t
a
nke
pd att a1lt bagage miste checkas .-rr-;e-nytt.
Flygningen
frdn Nairobi
t.ill
London iria-nom fdretogs
dven denna ging
med en 7u7- Da vi brivir
rovade art rg-rryga
h;;-#;
K
enya Airways
nya airbus,
blev besvikelsen
stor.
D -e t v r s i a e s i g a t t ] e v e r a n s e n
blivit
fdrsenad av ntgon anledning.
Hemresan gick bra, och vld 12.30-iiden
hade man tter
svensk mark
under fotterna.
I'tin bed6mning
Kenya tycks kunna erbjuda det mesta f6r turismen.
servicen
har 6ver rag varit
mycket bra, lodgerna rena och snygga.
Fantastiska
vyer och safaris
har erbjrrittt"
oss.
Maten har varit
mycket bra,
Fiirdledningen
har giort
allt
for att losa de problem som uppst6tt
under resan. DessuLom har gruppen fungerat
mycket bra tillsanmans.
Jag tackar

L10yd Tours,

Kenya Airways

fdr en myq$E!*ftn upptevelse.
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