
Reseäventyr i sommar och höst
 

Låt oss inspirera med utvalda destinationer till sommarens och höstens reseäventyr.
Vi har handplockat några av våra allra bästa resor.

Fantastiska Kenya och Seychellerna
Bästa restid juni-oktober
Först en otrolig safari i Kenya och sedan njuta på en av
Seychellernas paradisöar, låter det intressant?

I detta reseförslag börjar du med en 6-dagars safari i
Kenyas bästa parker: Aberdares / Lake Naivasha / Lake
Nakuru / Masai Mara. Dessa nationalparker har natur
som skiljer sig mycket åt och du får chans att se flera
olika sorters djur: leoparder, babianer, flamingo, giraffer,
lejon, tigrar...

Efter en natt i Nairobi väntar sol, bad och utflykter i
Seychellernas paradis i en hel vecka. Från 31.900SEK.

Upptäck Madagaskar
Bästa restid april-november
Vår 9-dagars gruppresa sker med den
omtyckta och professionella engelsktalande
guiden Klaus Heimer som bott på
Madagaskar i över 19 år. Klaus, som arbetat
som fotograf och journalist, är författare till
en populär guidebok om Madagaskar.
Lemurer, kameleonter och vackra
naturscener utlovas. Från 25.900SEK. 

Vi kan också varmt rekommendera en resa till de södra och östra delarna, där ni reser
genom områden med varierande naturscenarier. Ni besöker Ranomafana nationalpark i
regnskogen som är hem för flera arter av lemurer, fortsätter till betsileostammens huvudstad
Fianarantsoa, Isalo nationalpark, Tulear och Ifaty där ni får njuta av några härliga stranddagar.
Därefter väntar naturreservatet Andasibe där den största lemurarten Indri Indri lever. Från
31.900SEK.
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Vi rekommenderar Malaysia
Bästa restid maj-september
Västra Malaysia med Cameron Highlands,
spana efter tigrar i Belums regnskog, besök
Penang och avsluta sedan med sol & bad i
östra delarna: Perhentian och Redang.
Från 24.500 SEK.

Fascinerande Peru
Bästa restid juni-oktober
Vår rundresa med Inkaleden är ett fantastiskt
tillfälle att se Peru i all dess mångfald och
prakt. Resans höjdpunkter är bland annat
historiska och arkeologiska platser i Lima och
Cusco, samt en 4-dagars vandring på
Inkaleden till det mytomspunna Machu
Picchu. Under resan får ni också se
kondorerna flyga i den djupa Colcadalen.
Från 33.900 SEK

Vi anordnar också en Gruppresa - Det bästa av Peru.  Höjdpunkterna inkluderar historiska
och arkeologiska platser i Lima, Cusco, Arequipa samt en expedition till det mytomspunna
Machu Picchu. Vi åker ut på Titicacasjön och möter lokalbefolkningen på de små öarna, och vi
får se sjölejon och pingviner vid Ballestasöarna. Dessutom hinner vi med ett besök i
inkaindianernas Heliga dal. Resan går i oktober och är exklusiv för skandinaviska deltagare.
Från 28.500SEK. 

Underbara Costa Rica
Perfekt på sommarlovet
Ta med familjen på en härlig, rolig och
spännande resa till barnvänliga Costa Rica!
Här får ni både utforska regnskogens växter
och djur och njuta av sol och bad. Ni får
också prova på Costa Ricas mest populära
attraktion: att med zipline susa fram genom
djungelns trädtoppar. Bra väder året om, på
sommaren till lite extra bra pris.
Kul för hela familjen i 14 dagar från 18.900SEK.
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Klassiska Grekland, avresa från
Köpenhamn, specialavgång i maj
En perfekt vår-resa på en vecka till Grekland
där ni får en perfekt komponerad upplevelse
av alltifrån storstadspulsen i Aten, till det
historiska Grekland där du sveps tusentals år
tillbaka i tiden. Avgång från Köpenhamn 10
maj, med hemresa 17 maj. Från 12.900SEK.

Med anledning av oro kring Coronaviruset vill vi förtydliga att vi har lagstadgade
resegarantier utställda hos Kammarkollegiet, är medlemmar hos Svenska Resebyråföreningen
och följder ALLTID UD reserekommendationer, om UD avråder från en destination får ni
pengarna tillbaka. Vi följer SRFs riktlinjer: https://srf-org.se/riktlinjer-coronaviruset-
paketreselagen/

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

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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