Kon-Tiki
Resor
Nyhetsbrev april 2018
Rundresor
Datum

Resmål

Pris

Enkelrumstillägg

13 maj - 26 maj

Azerbajdzjan, Georgien och Armenien

24 900 kr

3 900 kr

1 sep - 16 sep

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

30 sep - 19 okt

Namibia, Botswana och Zimbabwe

49 900 kr

6 900 kr

4 okt - 16 okt

Uzbekistan

19 900 kr

1 900 kr

9 okt - 23 okt

Zambia och Malawi

59 900 kr

2 900 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

5 900 kr

30 okt - 18 nov

Surinam och Guyana

59 900 kr

7 900 kr

31 okt - 13 nov

Argentina och Uruguay

48 900 kr

6 900 kr

3 nov - 18 nov

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

29 nov - 13 dec

Brasilien: Amazonas och Pantanal

Ej klart

Ej klart

30 jan - 12 feb

Påskön och Chile

42 900 kr

5 900 kr

9 feb - 24 feb

Sri Lanka

25 900 kr

4 400 kr

28 feb - 15 mar

Ecuador och Galápagos

43 900 kr

4 900 kr

2 mar - 19 mar

Vietnam, Kambodja och Laos

32 900 kr

3 900 kr

2 mar - 22 mar

Stora Centralamerika-resan

46 900 kr

6 900 kr

8 mar - 27 mar

Peru och Bolivia

39 900 kr

5 900 kr

9 mar - 24 mar

Costa Rica

34 900 kr

5 900 kr

2019

Se vår hemsida eller beställ en katalog för att se fler resor under 2019.

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

Nyhet: Zambia och Malawi
Denna resa tar dig till två mycket vackra och
vänliga länder i södra Afrika som fortfarande
är relativt oupptäckta. Här kommer vi att åka
på gamedrives utan att behöva trängas med
mängder med andra safarifordon, som ibland
kan vara fallet i andra afrikanska länder. Bli
bland de första som upptäcker mångskiftande
Zambia och Malawi!

Lower Zambezi - Utanför allfarsvägarna

Denna nationalpark i södra Zambia hänger samman
med den berömda Mana Pools i Zimbabwe. Våra
dagar här kommer garanterat att ge er upplevelser
utöver det vanliga - den besöks sällan av turister
och djuren koncentreras till flodslätten där man
ibland kan se elefanthjordar på upp till 100 djur!
Här finns även gott om afrikanska bufflar och lejon
samt ett mycket rikt fågelliv.

South Luangwa - Zambias pärla

Denna nationalpark är Zambias mest berömda
och en av Afrikas främsta. Något som är unikt här
är att man även kan göra guidade promenader! Vi

ger denna 9 059 km2 stora nationalpark gott
om tid, vi bor fem nätter totalt här på två olika
lodger. Här har vi möjlighet att bland mycket
annat se de endemiska arterna Thornicrofts
giraff och Cooksons gnu samt den likaledes
endemiska Crawshays zebra, som kanske har
den vackraste teckningen av alla zebraarter (se
bilden ovan). South Luangwa är också känt som
en av de bästa nationalparkerna att se leopard
och afrikansk vildhund i.

Malawi - Afrikas varma hjärta

Landet brukar kallas så och gör skäl för namnet!
I huvudstaden Lilongwe besöker vi den enorma
tobaksmarknaden och mausoleet där Hastings
Banda ligger begravd. Banda styrde Malawi
som livstidspresident i drygt 30 år. Vi fortsätter
sedan till vackra Lake Malawi där vi snorklar
med sjöns mycket vackra ciklider!

Datum och pris

Datum: 9-23 oktober 2018 och 8-22 oktober
2019. Pris: 59 900 kr. Enkelrumstillägg: 2 900 kr.

Peru och Bolivia

I mars genomförde vi den
första rundresan med det
nya upplägget och det var en
mycket nöjd grupp som kom
hem. På frågan ”Vad tycker
du om resan i sin helhet?”
fick resan ett snitt på 4,7
(skala 1-5). Nästa resa går 26
oktober-14 november.

Ny anslutning för resan till
Kaukasus

Från och med nästa år kommer
det att vara möjligt att även
resa till och från Köpenhamn
för er som är intresserade av
att följa med till Azerbajdzjan,
Georgien och Armenien.

Specialresan till Sri Lanka

Intresset för höstens resa till
Sri Lanka har varit stort och i
dagsläget finns endast en plats
kvar. Vi har satt in denna resa i
det ordinarie programmet och
nästa resa kommer att gå 9-24
februari 2019.

Extra resa till Costa Rica

Då det endast finns sex platser
kvar till resan som går 9-24
mars 2019 så har vi satt in en

extra resa nästa vår. Den
kommer att gå 23 mars-7 april.

Namibia, Botswana och
Zimbabwe

Från och med höstens resa
så byter vi flygbolag till
Ethiopian Airlines. Detta
ger en smidigare resa, då vi
endast behöver göra ett byte
på hemresan från Victoria
Falls. Resan blir även en dag
längre, då vi lägger till en dag i
Windhoek i början av resan för
att få en lugnare inledning.

Rundresan i Brasilien

Då ägarna till båten Tucano
har förlagt avresan till
eftermiddagen den första
dagen på kryssningen, vilket
ger en dag mindre i Amazonas,
och samtidigt höjt priset
kraftigt så har vi beslutat att
göra ändringar i denna resa.
Istället kommer vi nu att bo
på en trevlig lodge och göra
utflykter därifrån samt besöka
våtmarksområdet Pantanal.
Detta område är känt för
att vara den bästa platsen i
världen att se jaguar på och vi
har valt lodge här just för att

Man känner sig välkommen i vänliga Malawi!

maximera
möjligheterna.
Namnet på lodgen säger
det mesta: Jaguar Ecological
Reserve! Här kommer vi att
göra utflykter med både bil
och båt för att njuta av den
enormt rika floran och faunan.
Fågellivet är fantastiskt och
vi kan i det närmaste lämna
garanti att ni kommer att se
världens största papegoja,
den spektakulära hyacintaran,
då de ofta sitter i träden
runt lodgen. Det är heller
inte ovanligt att vattensvin,
världens största gnagare, går
genom lodgens område! Vi
arbetar för närvarande på den
reviderade färdplanen och
räknar med att ha den klar och
uppe på hemsidan i slutet av
april. Även datum kan komma
att ändras.

Surinam och Guyana

Flera resenärer på denna resa
i höstas var missnöjda med
den långa och obekväma
resan från Guyanas huvudstad
Georgetown till den centrala
delen av landet. Därför har
vi nu valt att lägga in flyg på
denna sträcka. Det fanns också
missnöje med de två sista
dagarna på resan, varav en var
en ledig dag i Paramaribo, och
vi stryker därför dessa dagar. I
och med detta så kan vi hålla
resans pris oförändrad, trots
den extra flygresan.

Nyheter

Azerbajdzjan:
Väntad vinnare i valet

Den sittande presidenten
Ilham Aliyev tog hem en
storseger i presidentvalet och

Afrikanska vildhundar i South Luangwa nationalpark, Zambia

Bom Jesus, som lade ut från
Lissabon 1533 och därefter
försvann. Gruvarbetare fann
vraket i en uttorkad lagun och
arkeologer har funnit många
värdefulla objekt, som kläder
och
navigationsutrustning.
Det mest spektakulära fann
man efter sex dagar av
utgrävningar: en kista full av
guldmynt som uppskattas vara
värt cirka 100 miljoner kronor!

Peru:
Nazcalinjerna skadade
säkrade därmed en fjärde
mandatperiod. Aliyev vann
86,1 % av rösterna men valet
var bojkottat av oppositionen
som anklagar presidenten
för förtryck av politiska
motståndare. Ilham Aliyev har
varit president sedan 2003 och
landet styrdes dessförinnan av
hans far Heydar Aliyev.

Fyndet gjordes med ett system
kallat LiDAR, där man avläser
marken med laser från ett
plan. Tidigare har man trott
att städerna var till stora delar
isolerade och självförsörjande,
men dessa undersökningar
har visat på ett sofistikerat
samspel mellan samhällena
med vägar mellan dessa.

Costa Rica:
Ny president vald

Namibia:
Vrak funnet i öknen

Mitten-vänsterkandidaten
Carlos Alvarado vann presidentvalet tidigare i april. Han har
förespråkat en legalisering
av samkönade äktenskap,
vilket hans motståndare i
valet, frikyrkopastorn Fabricio
Alvarado, varit starkt emot.

Ett sensationellt fynd har gjorts
i den namibiska öknen. Det rör
sig om ett portugisiskt fartyg,

I februari svängde en långtradarchaufför av från den
panamerikanska motorvägen
vid Nazca. Enligt chauffören så
gjorde han det på grund av ett
fel på bilen, men myndigheterna
ansåg att anledningen var att
slippa behöva betala vägtullar.
Ett område på cirka 50 x 100
meter av linjerna skadades svårt.
Experter har undersökt området
och anser dock att det kan
återställas till sitt ursprungliga
skick. Chauffören ställdes inför
rätta, men friades av domstolen.
Domen är dock överklagad och
åklagaren yrkar på fängelse.

Guatemala:
Ny mayastad funnen

”Det största framsteget på
150 år inom mayarkeologin”.
Så sammanfattade arkeologen
Stephen Houston fyndet av
en helt ny mayastad med mer
än 60 000 byggnadsverk i den
nordöstra delen av landet.

I Pantanal har du möjlighet att se världens största papegoja, hyacintaran

