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KLÄDER 

• T-shirts
• Underkläder
• Några vanliga strumpor samt 
vandringsstrumpor till skorna
• Pyjamas eller sovkläder
• En långärmad tröja eller skjor-
ta
• 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 vandrings-
skorna hemma och satsa på ett 
par slitstarka sneakers/joggings-
kor)
• 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 
liten plats. De kan skydda under 
kepsen mot stark sol, de kan bin-
das runt halsen ch användas upp 
emot ansikte och mun för att 
skydda dig mot damm. Använd-
ningsområdena är många.
• Du behöver inte ta med dig 
några finkläder men det kan vara 
skönt att sätta på sig ett par var-
dagsbyxor och kanske en skjorta 
vid middagen.

Utrustning på nästa sida >



PACKLISTA FÖR KENYA OCH 
MASI MARA 2019

UTRUSTNING 

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

Kamera & Objektiv på nästa sida >

Viktigt!
Glöm inte att köpa en reselad-
dare som passar Kenyas eluttag. 
Köp Typ G (BS 1363)
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KAMERA & OBJEKTIV 

• Kamerahus (gärna två om du 
har för snabba byten)
• Teleobjektiv (200 mm >)
• Vidvinkelobjektiv/Normal
-optik (från 14mm > 80 mm)
• En robust kameraväska
• Stativ
• Filter
• Extra minneskort
• Extra batterier

• Batteriladdare
• Dator (laptop)
• Backup

Viktigt!
Ta backup efter varje safari! An-
tingen har du exta minneskort 
för backup eller en extern hård-
disk.

Att tänka på nästa sida >
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ATT TÄNKA PÅ 

Visum

Det krävs visum för att komma in i 
Kenya. Visum skaffar du lättast di-
gitalt eller kontakta den Kenyanska 
ambassaden i Stockholm.
Telefon: (+46) 8 21 83 00 
(+46) 8 21 83 04
E-post: kenya.embassy@telia.
com

Plastpåsar

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

Vaccinationer

Du behöver vaccinera dig för en 
resa till Kenya. Kontakta din när-
maste vaccinationscentrum för 
mer information.

Kamoflageskläder

Ta inte med dig några kamofla-
gekläder till Kenya. Här är det 
endast militärer som bär dessa 
plagg.

Har du frågor om din resa till 
Kenya? Kontakta mig på:
info@frostadnaturfoto.se


