
 

 

 

Bli med til Kenya 

4.-14. april 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med på en afrikansk safari i kontrastenes verden. Møt 

vidunderlige mennesker som lever i krevende livssituasjoner, men 

som har fått nytt håp i møte med Hans Nilsen Hauges liv og ideer. 

200 år ette at Hauge levde, løfter fattige mennesker seg i Kenya 

både åndelig og materielt.  

 

Bli med på en solidaritetsreise i tre verdener. Nairobis  «skyline», 

Nairobis slumområder, i landdistrikter med nasjonalparken 

Samburu.  

 

Vi følger Noractas arbeid med Hans Nilsen Hauges visjoner og 

verdier, i møte med Kenyas kultur og trosliv. 

 

Reiseledere: Berit Vaaje og Øistein Garcia de Presno 
 



 

 

Program 

Fredag 4. Avreise med KLM fra ulike destinasjoner i Norge til 

Amsterdam. Derfra videre med samme fly til Nairobi. Ankomst 20 

15 lokal tid.  Herfra blir vi kjørt til hotellet.  

 

Lørdag 5. Vi besøker Karen Blixens farm, sjiraff senteret og 

Marula studios.  

 

Søndag 6. Gudstjenester i Kibera- og Mathareslummen. Vi 

besøker også Kihehe tefarm i Central provins highlands. 

 

Mandag 7.  Skolebesøk i Kawangware og Mathare. Dette er to av 

skolene Noracta støtter. 

 

Tirsdag 8. Up contry toor til kaffefarmer i M.T. Kenya regionen. 

Overnatting i Samburu Game Lodge. 

 

Onsdag 9. Safari i Samburu nasjonalpark. 

 

Torsdag 10. Morgensafari før vi kjører tilbake til Nairobi. 

 

Fredag 11. Haugeseminarer i slummen. Ettermiddagste hjemme 

hos David før middag på Safari Park hotell.  

 

Lørdag 12. Masai marked i Nairobi. Besøk til 

forretningsvirksomheter i slummen. Middag Hjemme hos Eric, 

 

Søndag 13.  Gudstjeneste i Kaputei. Dette blir en fargerik 

gudstjeneste ute hos masaiene. På vei tilbake til Nairobi stopper vi 

for bading/dusjing, spising og avslapping før vi kjører til flyplassen 

for natt flight hjem. 

 

Mandag 14.  Ankomst Norge på morgenen. 

 



 

 

Noen praktiske opplysninger. 

Vi legger opp til to overnattingstilbud med ulik standard og pris. 

Overnattingsstedene ligger i kort og sikker gangavstand fra 

hverandre. Det vil være en kjentmann på hvert sted.  

 

Pris 

Prisen inkluderer all overnatting med frokost i dobbeltrom, 

inngangsbilletter til fellesarrangementer, transport, og oppsatte 

fellesmiddager og norske reiseledere.   

Flybilletter bestiller du selv, og er ikke inkludert i prisen under. 

Dette fordi det er mulig å forlenge oppholdet på egenhånd å feire 

påsken i Kenya ved det Indiske hav. Noen av oss vil gjøre det, ta 

kontakt dersom du vil være med lengre. 

 

Turpris i Kenya pr. person 

Anglican gjestehus   9 300,- kr.   I dobbeltrom. 

Contry lodge hotel          11 700,- kr.   I dobbeltrom. 

 

Prisene er gitt på gjeldene priser og valutakurser. Vi tar forbehold 

om store valutaendringer.  

 

I tillegg kommer: Flybilletter. Enkeltromstillegg på all overnatting. 

Måltider utenom frokost og noen oppsatte fellesmiddager. Visa, 

kjøpes på flyplassen i Nairobi. (50 USD) 

 

Trenger du hjelp til å bestille flybilletter ta kontakt med Berit Vaaje 

på tlf. 97 77 36 63 eller 22 27 25 37 

Betalingsvilkår 
Sluttfaktura på restbeløp blir sendt ut 7 - 8 uker før avreise.  

 

Reiseforsikring 

Alle som reiser til utlandet bør ha reiseforsikring. Sjekk med ditt 

forsikringsselskap om du allerede har de nødvendige forsikringer.  



 

 

Avbestillingsforsikring 
Dette er du selv ansvarlig for. Sjekk med ditt forsikringsselskap. 

Kan også bestilles av KLM ved bestilling av flybilletten. 

 
Påmelding 
Påmeldingsskjemaet sendes til Øistein Garcia de Presno 

Kastellgata 8a 4514 MANDAL. 

Reisen er bekreftet når tilsendt innbetalingsgiro for depositum på 

kr.1000,- er betalt. Vi ønsker påmelding så raskt som mulig. For din 

egns skyld lønner det seg å bestille flybilletten så raskt som mulig 

da de billigste billettene kan forsvinne først.  

Det er begrenset antall plasser på turen.      

 

Påmeldingsskjema 
Jeg/vi melder oss på tur til Kenya (BRUK STORE BOKSTAVER): 

 
Navn:________________________________________________ 
 
Tlf. hjemme:___________________mobil:__________________ 
 
E-mail:__________________________________ 
 
Adresse:____________________________________________ 
 
Postnummer:_____________Sted:_______________________ 
 
Romalternativ: Dobbeltrom    Enkeltrom   ACK Guest Hous  
                        Dobbeltrom    Enkeltrom   Contry Lodge. 
 
Skal bo sammen med:_________________________________ 
 
Annen informasjon (spes. kost) _________________________ 
 

Vi tar forbehold om programendringer og at det melder seg 

nok deltakere til turen. 

 


