Förslag till packlista.
Viktigt! Det här är bara en inspirationslista
för din packning. Vad du i slutändan packar
ner i resväskan är upp till dig.
Mitt på dagarna är det varmt i Kenya
i november/december så packa ner
kortbyxor och t-shirts. Däremot på
morgonen och kvällar kan det bli kyligt,
då är det istället långbyxor och tröja
som gäller. Ta också med dig en lättare
vindjacka. Regeln är stryktåliga kläder och
bekväma skor (det finns ingen anledning
att ha med dig vandringskängor). Skorna
bör tåla vatten och vara robusta men
lätta. Glöm inte att ta med något att ha på
huvudet, en keps eller en hatt. Ett tips är att
ta med dig en snusnäsduk eller enklare sjal,
vilket både värmer och håller borta damm
och smuts från ditt ansikte och mun.

Kläder & skor.
• T-shirts.
• Underkläder.
• Några vanliga strumpor samt
vandringsstrumpor till skorna.
• Pyjamas eller sovkläder.
• En långärmad tröja eller skjorta.
• En vindjacka (kvällarna och morgnarna
kan bli kalla).
• En varmare tröja (om du får plats, annars
långärmad och vindjacka).
• Ett par kortbyxor.
• Ett par slitstarka långbyxor.
• En keps eller en hatt.
• Bekväma och gärna vattentäta skor
(lämna de tunga vandringsskorna hemma

och satsa på ett par slitstarka sneakers/
joggingskor).
• Ett par ”flip-flops” är skönt att gå runt
med på campen.
• Ett tips är att köpa med dig ett par
snusnäsdukar. Dessa kan användas på flera
sätt och tar liten plats. De kan skydda under
kepsen mot stark sol, de kan bindas runt
halsen och användas upp emot ansikte
och mun för att skydda dig mot damm.
Användningsområdena är många.
• Du behöver inte ta med dig några
finkläder men det kan vara skönt att sätta
på sig ett par vardagsbyxor och kanske en
skjorta vid middagen.

Utrustning.
• Kikare.
• Ficklampa eller pannlampa.
• Anteckningsblock & penna.
• Väckarklocka.
• Öronproppar.
• Solkräm.
• Solglasögon.
• Myggmedel.
• Handsprit.
• Dina mediciner.
• Kräm för skavsår, blåsor eller insektsbett.
• Skoskavsplåster.
• Pass & Visum.
• Kopior på alla viktiga dokument.
• Skoskavsplåster.
• Den ”gula boken” (International
Certificate of Vaccination) som du får när
du vaccinerar dig mot gula febern.
Elektronisk utrustning.
• Mobiltelefon.

Elektronisk utrustning.
• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Reseladdare: BS 1363, även kallad typ G,
är en brittisk trestickskontakt
• Laddare för mobiltelefon.
• Grendosa för laddning av batterier.

Kamera & objektiv.
Viktigt! Tänk på att dina mål för
fotograferingen kan vara helt annorlunda så
se detta mer som inspiration än något som
du måste packa ned i kameraryggsäcken.
På denna fotoresa till Masai Mara
viltreservat i Kenya är det djur & fåglar
som kommer att stå för de flesta olika
fotomotiven. Däremot inte sagt att du
även kan fotografera fantastiska landskap
här med savann, akacieträd & en blodröd
nedåtgående sol. Vi kommer också att göra
besök vid den närliggande Masaibyn där
många i vår personal bor, inklusive guider
och chaufförer.
Ett teleobjektiv för denna fotoresa bör
vara någonstans från 200 mm och uppåt.
Gärna så lång brännvidd som möjligt. En
normaloptik för porträtt och landskap bör
vara någonstans mellan 50 mm – 90 mm.
En vidvinkellins för landskap bör vara
någonstans mellan 14 – 32 mm.
Vi kommer med andra ord att fotografera
ett brett spektrum av olika motiv. Tänk
också på att vi hela tiden kommer olika
nära djuren och fåglarna vilket gör att
vi använder många olika brännvidder

när vi fotograferar. Många gånger vill du
också få med landskapet och savannens
djur i samma bild, då kanske inte ett
superteleobjektiv är optimalt. Du bör ha
med dig en utrustning som kan täcka upp
för de allra flesta situationer vi kan ställas
inför på savannen.
• Kamerahus.
• Teleobjektiv (200 mm och uppåt).
• Normaloptik/kortare teleobjektiv (cirka
50 – 90 mm).
• Vidvinkelobjektiv (cirka 14 – 32 mm).
Övrig fotografisk utrustning som är bra
att ha med sig är givetvis en kameraväska.
Antingen en som tål regn eller som har
regnöverdrag. Det är också viktigt med
extra minneskort och batterier. Glöm
heller inte en extern hårddisk eller extra
minneskort för backuplösning av dina
bilder. Stativ är inte brukbart i safaribilarna.
Observera att du inte får flyga med drönare
i viltreservatet.
• En kameraväska för din kamera &
objektiv.
• En laptop för redigering av bilder.
• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.
• Backupplösning.
• Din egen kringutrustning.

