
Välkommen vardag!
 

Nu har vardagens rutiner dragit igång igen, med jobb, skola och roliga aktiviteter.
Och så här i början av året börjar många planera för nästa ledighet.

Vi vill slå ett slag för våra resor till Afrika, där vi varit verksamma sedan 2005. Att åka jeep i en
nationalpark och komma de vilda djuren nära är en kittlande erfarenhet. Att vandra längs
leriga stigar på spaning efter schimpanser och gorillor tar andan ur vem som helst.

Nationalparkerna är oerhört viktiga för många utrotningshotade djur. Här kan de leva vilt och
de skyddas av modiga människor som får sin inkomst tack vare ditt besök. Som safariturist
gör du en konkret handling för att de djur som lever här ska kunna överleva.

NYHET: Safari i Västra Tanzania
Följ med till den nyöppnade nationalparken Burigi och lilla Gombe i Västra Tanzania. Här
på savannen lever elefanter, buffel, lejon, leoparder, zebra, giraffer och världens största
antilop, rara fågelarter, gorillor. Resan tar oss även till den vilda lilla nationalparken Gombe. Vi
vandrar i Jane Goodalls fotspår och spanar upp i trädkronorna efter schimpanser, diadem-
markattor, gröna markattor, babianer och röda guerezor. Bästa tiden att resa är juli-oktober.

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=444808&userid=0&linkid=35250314&readid=065ECD308738&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=444808&userid=0&linkid=35250314&readid=065ECD308738&test=&umailid=0


Safari i två nationalparker med
sol och bad på Zanzibar
Följ med på en 4-dagars safari och 7
nätter på Zanzibar. Safarin tar dig till Lake
Manyara, Serengeti och fascinerande
Ngorongorokratern i norra Tanzania. Du får 
chans att se leopard, lejon, elefant,
noshörning, afrikansk buffel och många fler
djur. Avsluta med sol och bad på vackra
Zanzibar. Till nationalparkerna i norra
Tanzania reser vi året om.

Uganda – vandrings- och
gorillasafari
Detta underbara äventyr tar dig med på en
oförglömlig gorillatrekking i Bwindis
ogenomträngliga nationalpark. Vandringen
genom den täta och artrika regnskogen
bjuder på många fantastiska
naturupplevelser där mötet med
bergsgorillorna blir ett minne för livet. I
programmet ingår också en vandring på
Ugandas landsbygd och en kanottur på den
vackra Mutandasjön. 

NYHET  Gruppresa:
Upptäck Madagaskar 
Följ med på vår 9-dagars gruppresa och
upptäck det bästa av Madagaskar. Vår
engelskspråkige guide är Klaus Heimer,
bofast fotograf och journalist. Rundresan går
genom vulkanområdena Ampefy och
Analavory,längs Pangalaneskanalen, genom
Tamatave och Foulpointe till den vackra ön
Sainte Marie. Våra gruppresor går mellan
april och november. 

Safariresor och unika reseupplevelser är vår specialitet. Vi erbjuder personlig service,
unika reseupplevelser och spännande möten till rimligt pris. Hållbart resande och socialt
ansvar är självklarheter för oss. Vi skräddarsyr gärna din drömresa - med gedigen erfarenhet
och lokala samarbetspartners hittar vi flexibla lösningar.

Med vänlig hälsning
Aki Nicolaides
VD Kenzan Tours
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Följ oss i sociala medier för nyheter, erbjudanden och reseinspiration.

Kenzan Tours AB | www.kenzantours.se

+ 46 (0)21-18 16 17 | info@kenzantours.se
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