Safari Rallyt fakta 2020
13 – 21 juli 2020. Rallyt kommer att vara i Nairobi och vid Lake Navisha. Det blir 2 gången som vi
anordnar resa till Kenya. Första gången var 2013 Historiska Safarirallyt.
Kenya/Nairobi. Nairobi är huvudstad i Kenya med drygt 3 miljoner invånare. Vädret i juli cirka 24
grader obs ej regnsäsong
RALLYT. 2002 var sista året rallyt kördes i WRC. 2019 kördes en provtävling och efter tävlingen gav
FIA besked att rallyt skulle ingå i 2020 WRC program. Skillnaden är från tidigare Safari Rallyt så
kommer specialsträckorna vara i samma längd som dagens WRC sträckor i andra rallyn. Vi kommer
att titta på shakedown där teamen testar sina bilar före tävlingen, 7 – 9 sträckor alla sträckor är på
grus. Vi kommer att besöka Ford WRC Team på serviceplatsen under torsdagen för information och
förfriskning
Flyget ingår inte i priset. Anledningen att i dagens tider finns det möjlighet att hitta
billiga flyg om man är ute i tid och kan göra resan billigare än att flyget ingår i priset. Det
är också olika möjligheter att resa med bagage eller utan och det inverkar ibland rätt
mycket på priset och en anledning är också att all bokning, information och ändringar

kommer direkt till er e-mail. Vi kan hjälpa till att ta fram alternativ för flyg. OBS boka flyg Nairobi
ankomst måndagen 13 juli. Hemresan 21 juli. Om ni vill göra olika aktiviteter med annan ankomst
och avgång går det bra.
Alternativ för flyg finns många, priserna är kollade 19 november från Stockholm
Qatar airlines 6200: - , Turkhish airlines 6400:-, KLM 6500:-, Lufthansa/Swizz 6900:Visum. Manuell ansökan om visum vid ankomst till Kenya:
Vid ankomst till flygplatsen i Kenya ska du fylla i ett ansökningsformulär samt betala 50 USD. Det
brukar gå relativt snabbt. Kom ihåg kulspetspenna! Under punkten där du ska fylla i adressen i Kenya,
skriver du namnet på det första hotellet/lodgen där du ska övernatta.
Elektronisk ansökan om visum innan avresa till Kenya:
På hemsidan www.evisa.go.ke kan du ansöka om det elektroniska eVisa och betala med kreditkort.
Visumavgiften ligger på 50 USD samt en serviceavgift på 1 USD.
Ansök om visum till Kenya tidigast 3 månader innan avresa.
Vaccination. Vi råder dig till att kontakta en läkare, eller en vaccinationscentral. Du kan läsa mera om
reglerna för resevaccin på 1177 Vårdguiden.
Observera reglerna som gäller för gula febern – Särskilt om du reser hit via ett annat afrikanskt land.

BOENDE. Vi bor på Masada Resort 3 star. Det är ett bra hotell med restaurang, bar och
swimmingpool. Från hotellet kan ni se det rika djurlivet som finns i Afrika. Hotellet är 85 km från

flygplatsen och 90 km från Nairobi. Lake Navashia Resort är fullbokat Masada resort ligger 1 km från
Lake Navashia Resort
BUSS. Vi kommer att använda 28 säters buss.
MAT. Det finns restauranger och bar på hotellet och en mataffär i närområdet. När vi är ute och
tittar på rallyt så är det alltid bra att ha en ryggsäck med lite förnödenheter i, och en liten hopfällbar
stol kan rekommenderas.
Pengar. Det är alltid bra att ha med US-dollar i små valörer. Kreditkorts automat finns det vid hotellet
där man även kan betala med kort
Vi har både gäster från Sverige och utlandet och det ger en internationell stämning som är trevligt.
All information ges på svenska, engelska, tyska och franska.
Våra guider är Per Carlsson och Claudia Bidlas.

Se Rallytravels program och boka online för Safari Rallyt 2020 på www.rallytravels.com

