Inbjudan
Resa till Mutomo, Kenya
10/1 - 17/1 2019
17/1 - 24/1 2019



Syftet med resan är att erbjuda intresserade ett unikt tillfälle att få möjlighet att
uppleva en del av det genuina Kenya. Se platser som turister vanligtvis har svårt att
själv hitta till - och samtidigt få ta del av de projekt som drivs av
intresseorganisationen Mutomo Projektet.



Resan leds och arrangeras av projektledaren för Mutomo Projektet, Sten Kvarfordh,
som har god lokalkännedom efter flertalet resor till Kenya. Resan startar och avslutas
i Nairobi och möjlighet till tilläggsalternativ finns. Detta innebär att Du själv bokar
flygbiljett ToR till Nairobi (flygbolagen KLM / Kenya Airways alt. Ethiopean Airways
rekommenderas). Önskas hjälp med bokning av flyg - kontakta Åsa Elfwendahl, tel.
018-4703390; mail: asa.elfwendahl@grandtravel.se
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Program:
 Våra projektledare i Mutomo kommer att visa skolprojekt, vattenprojekt,
mikrokreditgrupper, sportaktivitet, fadderverksamhet, sjukhuset m.m.
 Resan startar på Nairobis flygplats på morgonen fredagen 11 alt. 18 januari.
Hemresan från Nairobis flygplats blir på kvällen 16 alt. 23 januari.
 4 heldagar i Mutomo + 2 resdagar Nairobi - Mutomo ToR
 Boende och helpension (exkl. dryck) på Hotel Acasia Shade i Mutomo

Kostnad:
 Flygresa till och från Nairobi bokas på egen hand.
o Avresa Arlanda: 10/1 samt 17/1.
o Hemresa från Nairobi: på kvällen 16/1 samt 23/1
 "All-Inclusive" från ankomst till avresa i Nairobi. Boende, helpension (frukost, lunch,
middag), transporter, vatten = 7 500 kr. Enkelrumstillägg 150 kr/natt.
o Anmälningsavgift (1 000 kr) inbetalas vid anmälan (ej återbetalningsbar)
o Slutbetalning (6 500 kr + ev. enkelrumstillägg) inbetalas senast 30 dagar före
avresa. Ange ev. allergier eller andra personliga önskemål.
o Betalning sker till bankkontonr (Danske bank): 1392-1449014
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 Visum ordnas på egen hand - enklast via Internet:
https://www.kenya-evisa-online.com/apply-evisa/
 Vaccinationer ( t.ex. Resecentrum, Bäverns Gränd) ordnas på egen hand.
 Tilläggsalternativ: Safari i Masai Mara, golfspel i Nairobi, sol och bad i Mombasa,
besöka bergsgorillor i Uganda eller bergsbestigning av Kilimanjaro.
Hör av dig till Sten Kvarfordh för närmare info vid intresse. Ev. tilläggsresa faktureras
separat.
Övrig information:
 För dig som önskar dagflyg 10/1 resp. 17/1 till Nairobi tillkommer en övernattning i
Nairobi
 För dig som önskar safari i Masai Mara tillkommer en övernattning i Nairobi 16/1
resp. 23/1.
 Förslag på hotell i Nairobi: Finns flera alternativ nära flygplatsen. Kontakta Sten
Kvarfordh för info.

Har du frågor om resan, tillval eller annat,
- kontakta Sten Kvarfordh (tel. 070-3149278) e-mail: sten@mutomo.se

Sten Kvarfordh
Reseledare, tillika
projektledare
för Mutomo Projektet
sedan 2001.

" Ta chansen och häng med på en annorlunda upplevelse.
Garanterat bestående minnen för livet. Det du ser och
upplever lämnar ingen oberörd".
Sten Kvarfordh
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