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Rundresor
Datum

Resmål

Pris

Enkelrumstillägg

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

6 okt - 20 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 - 16 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 - 14 dec

Brasilien: Amazonas, Pantanal, Iguacu & Rio

49 900 kr

8 900 kr

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

23 mar - 7 apr

Costa Rica

34 900 kr

5 900 kr

2019

Se vår hemsida eller beställ en katalog för att se övriga resor 2019-juni 2020.

kon-tiki resor
08-31 26 00

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm
info@kon-tikiresor.se www.kon-tikiresor.se

Specialresa 2019: Kuba och Jamaica
En mycket innehållsrik rundresa som tar dig
till två av Karibiens mest intressanta öar, Kuba
och Jamaica! Detta är en resa som kommer att
präglas av vacker natur, gungande rytmer och
möten med vänliga människor. Här finns även
en rik historia och vi upptäcker kolonialstäder
och ser spår efter den grymma slavhandeln.
Som avslutning på resan gör vi även ett besök
vid Niagarafallen från den kanadensiska sidan!

Under resans elva dagar på Kuba så ser vi även
världsarvsstäderna Cienfuegos och Trinidad
och njuter av vacker natur i Topes de Collantes
bland mycket annat. 1492 utsåg Columbus
Kuba som den vackraste platsen på jorden - följ
med på resan och du kommer att förstå vad han
menade! Med lite tur så ser vi två av ornitologer
mycket eftertraktade endemer - kubatrogonen
och världens minsta fågel, bikolibrin.

Kuba - veteranbilar, Hemingway och rom

Jamaica - reggae och storslagen natur

Kuba är ett land i förändring. Revolutionen har
kommit av sig och så sakteliga börjat ersättas av
en orientering mot väst. Fortfarande skumpar
dock amerikanska 50-talsbilar fram på gatorna i
Havanna och vi tar naturligtvis en tur med en av
dessa! Vi reser även i Hemingways fotspår och
besöker hans favoritbarer i huvudstaden och
orten Cojímar, där han bodde några år och där
han träffade den fiskare som var förebild för ”Den
gamle och havet”. På hans favoritrestaurang här så
hinner vi också med en matlagningskurs.

Få andra platser i världen är så förknippade
med musik som Jamaica! Reggaen är ständigt
närvarande och vi besöker naturligtvis Bob
Marleys forna hem i Kingston, som idag är
museum. Under våra dagar här så badar vi
i vackra vattenfall och tar något att dricka på
världens kanske mest udda bar, Pelican Bar i
Treasure Beach som är beläget i ett stylthus
i havet. Vi njuter av vita stränder, lär oss
laga nationalrätten Jerk Chicken, upptäcker
kolonialstäder uppsatta på världsarvslistan mm.

Cigarrökande kvinna i Havanna, Kuba

Program för 2020

Vi kommer att sätta datum
för resorna under det första
halvåret 2020 i slutet av
augusti. Håll utkik på vår
hemsida eller beställ en
katalog som vi skickar så snart
datum är satta!

Nyheter

Etiopien:
Nye premiärministern
överraskar

Specialresan 2019

I dagsläget arbetar vi
fortfarande på de sista
detaljerna
i
nästa
års
specialresa till Kuba och
Jamaica med Niagarafallen
som avslutning. Datum för
resan kommer att bli 31 mars20 april och preliminärt pris
är 52 900 kronor per person
(enkelrumstillägg 6 900 kr).

Ett världsarv till i resan till
Vietnam, Kambodja och Laos
Från och med nästa år så
besöker vi ytterligare ett
världsarv under denna redan
innehållsrika resa. Mellan
300-1300 e Kr så utvecklades
en unik kultur i My Son i
centrala Vietnam, som hade
sitt ursprung i den indiska
hinduismen. Här byggdes en
mängd mycket imponerande
torntempel och platsen var
både den religiösa och politiska
huvudstaden för kungadömet
Champa, som existerade ungefär
från det första århundradet
ända fram till 1832 och styrde
över stora delar av Vietnam.

Visum till Uzbekistan

Det är numera möjligt att
ansöka om visum elektroniskt
till Uzbekistan. Detta gör vi
för våra resenärer hit och
kostnaden för visumet ingår
nu i rundresans pris.

Nya världsarv

I juli utsåg Unesco 19 nya
världsarv. I de länder som
vi arrangerar rundresor till
så var det endast en plats
som kom upp på listan - det
arkeologiska
landskapet
Sassanid i Farsregionen i Iran,
vilket är landets 23:e världsarv.

Den etiopiska våren är i
full blom - efter bara några
månader på posten som
premiärminister
så
har
Abiy Ahmed Ali inlett ett
reformprogram som saknar
motstycke. Han har hävt
undantagstillståndet,
som
infördes 2015, släppt tusentals
politiska fångar ur fängelse,
lättat på kontrollen över
media och utlovat ekonomiska
reformer som ska få igång
ekonomin. Dessutom har han
implementerat fredsavtalet
med Eritrea, som ingicks
redan 2000 men som aldrig
följts. Till följd av detta så har
nu länderna återupprättat

Världens minsta fågel, bikolibrin, finns endast på Kuba!

diplomatiska
förbindelser
och Ethiopian Airlines börjat
trafikera Eritreas huvudstad
Asmara. Delar av det politiska
etablissemanget ser dock
Alis reformer som ett hot
mot tidigare privilegier och
efter ett tal i slutet av juni så
kastades en handgranat mot
scenen där premiärministern
stod. Ali själv klarade sig utan
skador men tre människor dog
och 150 skadades. Nio högt
uppsatta polismän har gripits
för dådet.

Kaspiska havet:
Historiskt avtal

Länderna
runt
Kaspiska
havet, Iran, Azerbajdzjan,
Turkmenistan, Kazakstan och
Ryssland, har efter närmare två
decenniers oenighet kommit
överens om ett historiskt
avtal.
Överenskommelsen
gäller den rättsliga statusen
och olika gränsdragningar för
rättigheter till fiske samt ett
förbud mot utländsk militär
verksamhet.

Madagaskar:
Bananernas räddning

Sverige har den största banankonsumtionen per person i
den icke bananproducerande
världen, men nu kan det
älskade mellanmålet vara
i fara. Cavendishbananen,
som är världens mest sålda
banan, är nämligen känslig
för en sjukdom som kallas
för Panamasjukan. Odlingar
i Asien har drabbats av
sjukdomen, och ifall den
sprids även till Nord-och
Sydamerika riskerar världens

Vackra Dunn´s River Falls på Jamaica

Cavendishbananer att försvinna helt. Lösningen sägs
finnas i en banansort som
bara växer på Madagaskar den enda som är resistent mot
svampsjukdomen.

Påskön:
Nya restriktioner

I
augusti
infördes
nya
bestämmelser för besök på
denna magiska och berömda ö.
Besökare, även chilenare, måste
nu fylla i ett särskilt formulär
samt visa upp flygbiljett
från ön och bekräftelse på
hotellbokning. Den maximala
vistelselängden skärs också ner
från tidigare 90 dagar till 30
dagar. Detta görs då turismen
ökat kraftigt på senare år och
sliter på öns ekosystem.

Surinam:
Nya arter funna

Upp till 46 potentiellt nya
arter har nyligen hittats
under expeditioner i Surinam.
Bland dessa kan nämnas
Cowboygrodan,
som
fått
sitt namn efter en sporre på

bakbenen, en geckoart, en
art av vårtbitare, som är
den enda kända vårtbitaren
som
använder
kemiska
försvarsvapen mot fåglar
och däggdjur, samt en art
av pansarmal som är täckt
av taggar som försvar mot
pirayor.

Zimbabwe:
Presidenten omvald

Den
sittande
presidenten
Emmerson Mnangagwa segrade
med 50,8 % av rösterna i
presidentvalet i slutet av juli.
Veckan efter valet präglades
av oroligheter då anhängare
till oppositionspartiet gick
ut på gatorna i huvudstaden
Harare för att demonstrera
mot valresultatet som de
hävdar är riggat. Sex personer
miste livet i våldsamma
sammandrabbningar med polis
och militär. 24 personer greps i en
polisräd mot oppositionspartiet
MDC:s kontor och anklagas för
att ha varit involverade i det
dödliga våldet efter valet.

