Kon-Tiki Resor Nyhetsbrev

December 2017

Rundresor
Datum

Resmål

Pris

Enkelrumstillägg

31 jan - 13 feb

Påskön och Chile

42 900 kr

5 900 kr

21 feb - 5 mar

Burma

33 900 kr

5 900 kr

1 mar - 16 mar

Ecuador och Galápagos

43 900 kr

4 900 kr

3 mar - 23 mar

Stora Centralamerika-resan

46 900 kr

6 900 kr

Oryxantilop i Namiböknen, Namibia

Havsleguaner på Galápagos

9 mar - 28 mar

Peru och Bolivia

39 900 kr

5 900 kr

Näshornsfågel på Borneo, Indonesien

Ringsvanslemurer i Madagaskar

10 mar - 25 mar

Costa Rica

34 900 kr

5 900 kr

7 apr - 25 apr

Madagaskar

42 900 kr

5 900 kr

14 apr - 2 maj

Namibia, Botswana och Zimbabwe

47 900 kr

6 900 kr

13 maj - 26 maj

Azerbajdzjan, Georgien och Armenien

24 900 kr

3 900 kr

27 maj - 9 jun

Pamir Highway: Tadzjikistan och Kirgizistan

37 900 kr

1 400 kr*

1 sep - 16 sep

Specialresa 2018: Sri Lanka

25 900 kr

4 400 kr

7 sep - 24 sep

Indonesien

49 900 kr

6 900 kr

22 sep - 6 okt

Rwanda och Uganda

39 900 kr

3 900 kr

28 sep - 9 okt

Iran

28 900 kr

3 900 kr

29 sep - 17 okt

Namibia, Botswana och Zimbabwe

47 900 kr

6 900 kr

4 okt - 16 okt

Uzbekistan

19 900 kr

1 900 kr

19 okt - 30 okt

Etiopien

25 900 kr

1 900 kr

23 okt - 1 nov

Norra Sudan

36 900 kr

5 400 kr

26 okt - 14 nov

Peru och Bolivia

39 900 kr

30 okt - 18 nov

Surinam och Guyana

31 okt - 13 nov

Argentina och Uruguay

3 nov - 18 nov

Naturupplevelser - utöver det vanliga!

5 900 kr

Många av våra resenärer har djur och natur
som främsta intresse och för er har vi mycket
spännande att erbjuda i vårt reseprogram! Här
är några exempel på vad du kan uppleva:

Under vår omfattande rundresa så möter
vi orangutanger och näsapor, ser vackra
näshornsfåglar och kommer nära världens
största ödla, Komodovaranen.

59 900 kr

7 900 kr

Madagaskar - Afrikas Galápagos

Namibia mm - sanddyner och floddelta

48 900 kr

6 900 kr

Costa Rica

34 900 kr

5 900 kr

8 nov - 22 nov

Indien: Kamelfestival i Pushkar

27 900 kr

4 900 kr

15 nov - 30 nov

Ecuador och Galápagos

43 900 kr

4 900 kr

17 nov - 2 dec

Costa Rica

34 900 kr

5 900 kr

* Enkelrumstillägget är endast möjligt i Dusjanbe och Bisjkek.

Se vår hemsida för fler resor under 2018-2019.

kon-tiki resor

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm
08-31 26 00 info@kon-tikiresor.se www.kon-tikiresor.se

Denna enorma ö kallas ibland för detta på
grund av sin unika flora och fauna - hela 80 %
av de djur och växter vi ser under resan finns
endast här. Vår rundresa är en av de mest
omfattande på den svenska marknaden och vi
är till exempel ensamma om att ha med Berenty
i sydöst. Här kommer du riktigt nära lemurerna!

Galápagos - Darwins förtrollade öar

Denna ögrupp är något alldeles speciellt. Ingen
som har varit här glömmer de nära mötena med
sköldpaddor, sjölejon, havsleguaner, blåfotade
sulor och mycket mera!

Indonesien - orangutanger och näsapor

Med sina mer än 13 000 öar så är det inte
förvånande att här finns en fantastisk mångfald.

Namibias sanddyner, där vi kan se den vackra
oryxantilopen bland annat, Botswanas
Okavangodelta och Victoriafallen i Zimbabwe denna resa bjuder på en mycket skiftande och
väldigt vacker natur.

Centralamerika - jaguarreservat

Under vår resa genom fem länder så fascineras
vi av den biologiska mångfalden och besöker
världens enda nationalpark tillägnad jaguaren
- Cockscomb i Belize!

Rwanda och Uganda - möt gorillorna!

Bergsgorillor, schimpanser, guldmarkattor,
Ugandakob, trädklättrande lejon, vackra
krontranor, kanske till och med leopard och
världens största svindjur, skogssvinet!

fram ett förslag, som vi sedan
kan ”bolla” mellan oss tills du
är helt och fullt nöjd med hur
resan ser ut. Oss veterligen är
vi den enda researrangören
i Sverige som inte har något
minimiantal på antal resenärer
för en skräddarsydd resa, så
även om du reser själv hjälper
vi dig gärna! Vi kan det vi
gör, de som har rest med oss
skräddarsytt under 2017 har
hittills gett oss ett snittbetyg
på resan i sin helhet på 4,7 på
en skala 1-5.

Program 2019
Den vackra krontranan är Ugandas nationalfågel

Extra dag på resan till Indien
Vår
färdledare
Kerstin
Söderberg var iväg med en
grupp till Indien i oktobernovember.
Resan
var
uppskattad, den fick 4,0 i snitt
i sin helhet och Kerstin fick
hela 4,9 i betyg. För att göra
den ännu bättre inför nästa år
så lägger vi till en dag för att
ge mer tid vid två av resans
främsta sevärdheter: Agra Fort
och fantastiska Taj Mahal!

Specialresan till Norra Sudan
Årets specialresa gick till
Norra Sudan och det var en
grupp mycket nöjda resenärer
som kom hem i november. På
frågan ”Vad ger ni för betyg
på resan i sin helhet?” så har
samtliga gett det maximala
betyget 5! Flera har även
noterat att de tycker det är
synd om resan skulle bli en
engångsföreteelse och vi har
därför beslutat oss för att göra
om resan även nästa år.

Nästa års resor

Det börjar bli dags att planera
din resa för nästa år, då
många resor börjar bli väldigt
uppbokade. Till exempel
finns det bara en plats kvar
till Påskön och Chile samt till
Vietnam, Laos och Kambodja.
Resorna till Costa Rica i mars
samt specialresan till Sri
Lanka är fullbokade. Andra
resor med få platser kvar är
Ecuador och Galápagos i mars
(fem platser kvar), Namibia,
Botswana och Zimbabwe i
april-maj (sex platser kvar),
Rwanda och Uganda (fem
platser kvar) och Surinam och
Guyana (fyra platser kvar).

Skräddarsydda resor

Du vet väl att om inte upplägg
eller datum på våra rundresor
passar dina planer så kan vi
skräddarsy den resa du alltid
drömt om? Vi har kontakter
i samtliga länder utanför
Europa och tar mer än gärna

Vi har nu satt programmet
för andra halvåret 2019. Se
vår hemsida eller beställ en
katalog för datum för dessa
resor. Vi får tyvärr inte plats
med samtliga resor 20182019 på baksidan av detta
nyhetsbrev.

Nyheter

Amazonas:
Nya arter i regnskogen

Bara de senaste två åren
har forskare hittat hela
381 nya arter i Amazonas
regnskog, visar en rapport
från Världsnaturfonden. Bland
arterna finns 216 växter, 93
fiskarter, 32 grodarter, 19
kräldjur, 20 däggdjur och en
fågelart - Obamatrögfågeln,
uppkallad efter den förre
amerikanske presidenten!

Belize:
Ny hajart upptäckt

En ny hajart, som ännu inte
fått något namn, har upptäckts
vid barriärrevet utanför Belize.
Den nyupptäckta arten tillhör

en typ av hammarhajar som
kallas ”bonnethead”. Den har
en mer rundad form på sitt
huvud än släktingarna. Eftersom
den här arten av haj inte rör sig
över långa avstånd visar det att
vattnen utanför Belize där arten
hittats är i bra skick.

Guatemalavrålapa i Tikal nationalpark, Guatemala

El Salvador:
Förbud mot gruvdrift

Som första land i världen så
inför El Salvador en lag som
förbjuder gruvbrytning i landet.
Detta på grund av miljöskäl.

Galápagos:
Tjuvfiskare gripna

I augusti fick en av Galápagos
nationalparks patrullbåtar in
ett oidentifierat fartyg på sin
radar. Detta svarade inte på
anrop och flottan tillkallades
och kunde borda fartyget, som
var kinesiskt, och gripa dess
besättning. I lastutrymmet
gjorde man en chockerande
upptäckt: tiotusentals hajar.
Vattnen runt Galápagos är de
hajtätaste i världen och totalt
fiskeförbud råder. Dock så är
det inte den första gången,
och tyvärr inte den sista, som

fiskefartyg upptäcks här, men
detta beslag är det hittills
största. Besättningen riskerar
nu upp till tre års fängelse.

Peru:
Extrautlyst helgdag

Efter att Peru för första gången
på 36 år kvalificerade sig
till nästa års fotbolls-VM så
utlyste presidenten en allmän
helgdag dagen efter så att
alla skulle kunna fira detta
ordentligt! Glädjen var extra
stor då grannlandet Chile
inte lyckades kvalificera sig
- förhållandet mellan dessa
länder är inte det bästa.

Dubbelkamsbasilisk i Tortuguero nationalpark, Costa Rica

Uzbekistan:
Ett nytt Tasjkent på väg

Landets nya president, som
kom till makten för drygt ett
år sedan efter Islam Karimovs
död, har storslagna planer
för huvudstaden Tasjkent. På
en yta motsvarande hundra
fotbollsplaner ska ett nytt och
supermodernt affärscentrum,
kallat Tasjkent City, byggas
för att locka till sig utländska
investerare. Många har dock
protesterat mot planerna då
denna nya stad i staden skulle
ligga där den nuvarande gamla
staden ligger, som följaktligen
skall rivas enligt planerna.

Zimbabwe:
Mugabe avsatt

Efter hela 37 år vid makten så
avsatte militären i november
den 93-årige Robert Mugabe.
Landets
nye
president,
Emmerson
Mnangagwa,
svors i november in under en
ceremoni på nationalstadion
i huvudstaden Harare inför
tusentals åskådare. En ny och
förhoppningsvis ljusare framtid
väntar nu zimbabwerna.

