
PACKLISTA TILL KENYA, MASAI MARA.

Kläder & utrustning.
Mitt på dagarna är det varmt i Kenya denna tidsperiod 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 jacka. Regeln är stryktåliga kläder och bekväma skor (det 
finns ingen anledning att ha med dig vandringskängor hit). 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.

Viktiga saker som du inte får glömma: pass, visum, flygbiljetter, Lite fickpengar (du kan betala 



med US$ på boendet), solkräm, myggmedel, ficklampa, adapter till vägguttag (BS 1363, även 
kallad typ G, är en brittisk trestickskontakt).

Övrigt som är bra att ha med sig är handsprit, solglasögon, sköna sandaler för dagarna, en 
guidebok om Kenyas djur och fåglar och naturligtvis en kikare.

• T-shirts
• Underkläder
• Några vanliga strumpor samt vandringsstrumpor till skorna
• Pyjamas eller sovkläder
• En långärmad tröja eller skjorta
• En vindjacka eller vanlig jacka(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 (gärna ett par som andas)
• 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 dagarna i tältet och på vårt boende.
• Ett tips är att köpa med dig ett par snusnäsdukar. Dessa kan användas på flera sätt och tar li-
ten 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.

•Vatten-/dammtät påse för dina dyrbaraste prylar.
• Kikare.
• Ficklampa.
• Anteckningsblock & penna.
• Solkräm.
• Solglasögon.
• Myggmedel.
• Faktabok om Kenyas däggdjur-och fågelliv.
• Mobiltelefon.
• Powerbank.
• Reseladdare.
• Öronproppar.
• Papperkopior på alla viktiga dokument.



Kamera, objektiv och kringutrustning.

När du väljer objektiv för fotoresan till Masai Mara är det ett teleobjektiv du främst bör tänka 
på. Ofta vill man försöka att komma djuren och fåglarna så nära som möjligt. Glöm dock inte 
bort att även skapa bilder av djuren och fåglarna i sin miljö. 

Ett teleobjektiv från 200mm och uppåt kommer att fungera bra. Många gånger vill en natur-
fotograf ha så mycket brännvidd som möjligt att arbeta med, så ta med det längsta teleobjekti-
vet du har. Ta även med en vidvinkel eller normal-optik om du har utrymme i din kameraväs-
ka. 

Glöm inte att ta med dig tillräckligt med minneskort, extra batterier och batteriladdare. En 
laptop är bra att ha med sig, exempelvis för att göra backup på men också om du vill arbeta 
med bilderna i ett efterbehandlingsprogram.

Vi kommer främst befinna oss i safaribilen när vi fotograferar. Dock även utanför bilen på 
den öppna savannen. Stativ är inte nödvändigt men vill du skapa bilder med långa slutartider 
på savannen eller fotografera i mörka förhållanden kan det vara något att ta med sig. Valbart 
är också filter, blixt och blixttillbehör m.m. Här vet du bäst själv vad du inte brukar klara dig 
utan.

• Ditt eller dina kamerahus.
• Teleobjektiv, 200 mm och uppåt.
• Vidvinkelobjektiv/Normal -optik, från 14mm > 80 mm.
• En robust kameraväska.
• Extra minneskort.
• Extra batterier.
• Batteriladdare.
• Dator (laptop).
• Backup.

Eventuellt:

• Stativ.
• Filter.
• Blixt och blixttillbehör.



info@frostadnaturfoto.se
Telefon: 0046736540687

Övrig information & saker att tänka på.
Det krävs visum för att komma in i Kenya.

Det kan många gånger vara besvärligt och svårt att förstå sig på alla fält som ska fyllas i på en 
visumansökan. Av erfarenhet vet jag att det är många personer som fruktar just detta moment 
när de ska ut och resa. Därför har jag ingått ett samarbete med Visumpartner som kan hjälpa 
dig genom hela visumprocessen. www.visumpartner.se

Plastpåsar?

Kenya har förbjudit plastpåsar sedan 2017. Du kan få böter om du tar med dig plastpåsar, så 
lämna dessa hemma.

Kamoflageskläder?

Ta inte med dig några kamoflagekläder till Kenya. Här är det "endast" militärer som bär dessa 
plagg.

Valuta: Vi betalar med USD (Amerikanska dollar).
Dricks: Till guiderna & serveringspersonal, cirka 5-10$ per dag.
Eluttag: Typ G (BS 1363).
Huvudstad: Nairobi.
Invånare i Kenya: 47 251 000 (2016).
Språk: Engelska & Swahili.


