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                   FORELØBIG VEJLEDNING: 
Råd i forbindelse med din rejse til Kenya eller Tanzania 
Dette er kun en foreløbig vejledning udarbejdet af mig, Søren Ervig, for de rejsende, 
som på forhånd hurtigt ønsker at orientere sig om følgende emner.  
BEMÆRK at dit rejsebureau vil selv sende dig deres endegyldige informationer, 
hvis retningslinjer du nøje bør læse og følge. Er du i tvivl om noget, så kontakt 
straks dit rejsebureau eller mig. 
 

Pas 
Dit pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder og der skal være mindst to blanke sider til 
rådighed i passet. Tag fotokopier af dit pas, forsikringer og kreditkort, og læg disse kopier 
et andet sted end hvor originalerne ligger.  
Det er vigtigt at alle fornavne, mellemnavne og efternavne er stavet korrekt både på 
fakturaen og billetten, og at de er 100 % identiske med navnene i dit pas. I modsat fald 
kan du blive afvist i en lufthavn.  
Tjek derfor igen, om rejsebureauet har de rette navne, som de fremgår af dit pas. 

 
Visum til Kenya / Tanzania 
Alle skandinaviske statsborgere skal have visum til Kenya og Tanzania. 
Visumformularerne ligger i respektive lufthavns ankomsthal, og koster 50 USD kontant per 
person og betales enten i skranken for Visum eller direkte til Paskontrolløren. Jeg hjælper 
dig ved ankomsten. Da Visumregler og beløb kan ændre sig med kort varsel, kan dette 
tjekkes af danskere gennem dette link til Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk   
 

Tanzanias regering har per juli 2012 genindført en lufthavnsskat på alle afgange – 
indenrigs- såvel som udenrigsflyvninger. Det betyder, at du skal betale 5-15 USD kontant 
for at flyve fra Kilimanjaro lufthavnen.  Det skal understreges at beløbet kan svinge, 
hæves, sænkes eller være blevet afskaffet inden vores afrejse. I nogle tilfælde er denne 
afgangsskat allerede inkluderet i din flybillet. 

http://www.um.dk/
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Rejseforsikring og om sikkerhed 
Når vi forlader Europa stopper dækningen af det gule og blå kort, derfor skal jeg anbefale, 
at du kontrollerer din rejseforsikring. Som et minimum skal der være tilstrækkelig dækning 
til sygdom og hjemtransport. Desuden anbefaler rejsebureauet en bagageforsikring. Har 
du særligt kostbart fotoudstyr med på rejsen, kan dette selvfølgelig også forsikres. 
 
Du bør være dig bevidst, at forsikringer er 100 % dit eget ansvar, og at hverken jeg eller 
rejsebureauet kan drages til ansvar eller udlægge beløb på dine vegne, hvis det viser sig, 
at du har mangelfuld forsikringsdækning.  
 
Jeg betragter vores sikkerhed som helt i top. Vi ledsages hele tiden af professionelle, 
lokale guider / chauffører. Desuden er vi to kørertøjer, som følges ad, når vi er udenfor 
Nationalparkerne. Alle nationalparker, hoteller og lejre er i øvrigt bevogtede med 
patruljerende vagter - også om natten.   
 

Vaccinationer og helse 
Rejsebureauet er ikke ansvarlig for, at du har rigtig vaccination, da bureauet ikke har 
lægefaglig kompetence. 
 
Undersøg først hvilke vaccinationer du allerede har og hvornår disse fandt sted. Har du 
ikke oversigt derom, kan information måske fås hos din læge/lægekontoret. Når du har 
oversigten, bør du læse vejledningen hos www.vaccination.dk , klik ind på: Rejsemål og 
udfyld skema.  
Eller Statens Serum Institut (SSI) www.ssi.dk  -  Klik ind på ”Rejser og smitsomme” 
og / eller: ”Vaccination af rejsende” og udfyld skema. Nu får du svar på, hvad du behøver, 
for at være opdateret. Kontakt nu din læge, fortæl hvad du er kommet frem til, få 
bekræftelse og bestil tid til vaccinationerne. Gør dette snarest muligt.  
 

Desuden beskyttelse mod malaria.  
Følg forskrifterne for indtagelse af medicinen (piller) nøje. Malariamyg er aktive i døgnets 
skumring og mørke timer. Da bør du være iført langærmet skjorte / fleece og lange bukser. 
Den del af huden, som kan være udsat, som f.eks. ankler, håndled, hals, skuldre og 
fødder i sandaler, bør påføres myggebalsam. Bring det med hjemmefra. Det er ikke altid vi 
kan få fat i det i Kenya / Tanzania. 

http://www.vaccination.dk/
http://www.ssi.dk/


3 
 

 
Her et desuden flere internetsider om emnet: 
www.dlvs.dk 
www.vaccination.dk 
www.rejsedoktor.dk 
 

Dårlig mave 
Det er altid en god idé, at medbringe medicin mod dårlig mave / diaré. Medbring en lille 
æske Imolope eller tilsvarende. De koster ikke mange kroner, og kan vise sig at være 
ganske værdifulde.  Medicinen kan købes på apoteket eller i Matas i håndkøb. 
Forebyggende kan det være en god idé,  at undgå salater og isterninger. Du bør kun 
drikke vand fra flasker. Disse er altid tilgængelige i køretøjerne og på 
overnatningsstederne. 
 

Beskyt huden 
Selv når det er skyet, er solens påvirkning stor her nær ækvator. Højeste solfaktor bør 
medbringes og selvfølgelig en sol-hat-kasket.   
 

Klimaet – Tanzania / Serengeti  
Serengeti højplateauet ligger på omkring 1000 m.o.h., hvilket er med til at give område her 
lige syd for ækvator en behagelig gennemsnits temperatur. Ja, iblandt er det påkrævet 
med lange bukser og en god trøje morgen og aften. Jeg har i gennemsnit målt februar 
nattemperaturen i Ndutu til at ligge mellem 16 til 18 grader og fra 23 til 28 grader midt på 
dagen. Altså absolut behagelige temperature for os nordboere. I det nordlige Tanzania har 
man 2 regnsæsoner: Den korte i november og december, samt den lange fra i slutningen 
af februar til ind i maj. Dette var statistikken, men når man har med vejret at gøre, kan der 
forekomme variationer. Nedbørens mængde og hvor den falder, har betydning for, hvor 
"Den Store Dyreflok" (såkaldte "Migration") befinder sig. Og foreløbig har de befundet sig i 
nævnte område på nævnte tid.  
 

Klimaet – Kenya /Samburu, Lake Nakuru og Masai Mara 
Da størstedelen af Kenyas landareal er højplateau, har landet et behageligt klima. Varme 
dage og kølige nætter er det almindeligste det meste af året. I maj måned kan 
temperaturen ligge fra omkring 27 grader midt på dagen til omkring de 12 grader om 

http://www.dlvs.dk/
http://www.vaccination.dk/
http://www.rejsedoktor.dk/
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natten – som yderpunkterne. I gennemsnit er temperaturen i maj rigtig behagelig for os 
nordboere. Det bliver aldrig ulidelig varmt om dagen, og aftenen er bekvemt køligere, hvor 
en fleece og lange bukser er gode at have på. De tre Nationalreservater har dog 
forskellige micro-klimaer. Samburu er nærmest en halvørken og således den varmeste og 
mest tørre, mens Lake Nakuru og Masai Mara er køligere, særlig om natten. 
 

Beklædning  
Brug uformel og behagelig påklædning og gerne i naturfarver. Tænk på, at vejret 
sandsynligvis er som en varm sommerdag i Danmark. Således er korte- og langærmede 
bomulds skjorter, shorts og bukser et godt valg. Jeg tager et par lette sko med, samt et par 
gode sandaler. Skoene rejser jeg i og benytter evt. til de små vandreture. Sandalerne er 
gode i timerne i køretøjet. Egentlige vandrestøvler er der ikke brug for.  
Jeg starter selv dagen med lange zip-offs – lange bukser og shorts i ét. Desuden en 
naturfarvet fleece trøje og kortærmet bomuldsskjorte, strømper og sandaler. Min cap – 
kasket er uundværlig, da dens skygge giver mig betragtelig bedre mulighed for at ”spotte” 
dyrene – særlig i modlys. Desuden skærmer den mit ansigt og hovedbund mod solens 
stråler.  
Hen på formiddagen laver jeg shorts ud af mine zip-offs og tager fleece trøjen af. Jeg har 
det nu absolut behageligt indtil solen går ned. Da klæder jeg mig igen på – som om 
morgenen.    
Nogle gange kan det – forbavsende nok, være noget køligt om natten. Derfor har jeg også 
en T-shirt at sove i, hvis påkrævet. 

 

Desuden bør du medbringe: 
Toiletsager som du benytter til rejser.  
Solfaktor og læbepomade 
Vådservietter bør du absolut tage med, de er altid forfriskende en støvet dag og kan også 
bruges som vaskeklude 
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Undertøj 
3 Skjorter hvoraf én langærmet 
2 par bukser, evt. rejser du i det kraftigste par 
Strømper 
Badetøj  

1 par sko og et par sandaler  

Vækkeur  
Ørepropper, hvis du sover let.   
Solbriller  
Stikadapter Strømstyrken er normalt 220 – 230 volt og en adapter med 3 ben skal 
medbringes (engelske stik). Strømafbrydelse kan forekomme nogle timer i løbet af dagen 
og natten på de mere isolerede steder. 
Oplader for kamera og mobiltelefon. Vi kan oplade i alle lejre. 

Hukommelseskort til kamera/video og ekstra batterier. Tag nu rigelig GB med!  

God kikkert bør du absolut tage med. Gerne forstørrelse på 8 gange eller 10 gange.  
Lån evt. af én der har en rigtig god kikkert. Kvaliteten er så vigtig!   
Lommelygte og ekstra batterier. Gerne en hovedlygte, så du har hænderne fri.  

Lærreds- eller plastik pose til kamera for beskyttelse mod støv. 
Siddepude til sædet i bilen for at gøre det endnu mere behageligt for dig på ujævn vej 

 
Bagage til indtjekning og pakning  
Dette er generelle informationer, som skrives med forbehold, da det beror på, hvilket 
flyselskab der benyttes. Tjek derfor med rejsebureauet for opdatering, hvis du har 
brug for denne viden straks.  
Du vil på et senere tidspunkt – ofte omkring rejsebureauets billet udstedelse få opdaterede 
informationer tilsendt. 
 
Normalt tillader de fleste flyselskaber med Østafrika som destination, 2 stk. bagage a 23 
kg til indtjekning per passager. Det er denne bagage (hovedbagage), der skal i flyets bug. 
På engelsk kaldes denne bagage ”Checked baggage”.  
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Desuden tillades der 1 stk. håndbagage a 10 kg, som kan bringes med ind i passager 
kabinen. På engelsk kaldes håndbagage ”Hand baggage”.  
Vejer din bagage mere end tilladt, må du regne med at betale overvægt. Denne procedure 
er ofte tidskrævende. Derfor – vej din bagage hjemmefra! 
 
 

Således pakker jeg: 
Min hovedbagage (checked baggage) til Østafrika Safari er ganske begrænset i størrelse 
og vægt. Jeg pakker altid i en blød lærreds duffelbag, sportstaske eller vandtæt / støvtæt 
kano-pose. Som regel ender jeg med en vægt omkring 10 kg. Dette er også en 
håndterlig størrelse, når vi pakker safari-bilen. Almindelige store kufferter er ikke 
anvendelige. 
Dertil kommer min håndbagage, den bagage, som jeg tager med ind i flyets kabine. Det 
er altid en rygsæk, og jeg fylder den til den maksimalt tilladte vægt. Indholdet består af 
det vigtigste: alt fotoudstyr med objektiver, kikkert, opladere, medicin, pas, forsikringer, 
rejsedokumenter, mobiltelefon og penge. Under selve safari-kørslen har jeg desuden 
denne rygsæk nær mig, på gulvet eller ved siden af mig. 
 

Foto og video 
Nævnte Østafrikanske safarirejser lægger særdeles stor vægt på oplevelsen af naturen og 
de vilde dyr. Alt efter ambitioner, kan du gøre mere eller mindre ud af at forevige 
oplevelserne. Du vil se, at emnerne simpelthen står i kø, det er en meget anderledes 
verden at besøge. 
Som et minimum bør du medbringe et godt kompaktkamera, hvilket er betegnelsen for 
kameraer med fast objektiv. Kameraet bør være udstyret med en 20 x forstørrelse eller 
mere. En fordel, hvis kameraet har en video funktion. Det vil du senere glæde dig over, når 
der virkelig er action. 
Der dukker hele tiden nye super kompakt kameraer op på markedet, og deres kvalitet er 
stærkt stigende.  I opdateret stund (Februar 2013) ligger gode kompaktkameraer i et 
prisleje fra 3.000 kr. til 4.000 kr. Følgende har gjort sig særligt bemærkede i omtalerne: 
Nikon Coolpix 510, Panasonic F2200, Canon PowerShot SX50. 
 

Mere avanceret fotografering kræver selvfølgelig et digitalt spejlreflekskamera med 

udskiftelige objektiver. Kvaliteten er meget høj uanset mærke – i dagens verden. 
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Jeg fotograferer med et Nikon D7000 og medbringer følgende objektiver: 

VR AF-S Nikkor 16-85mm 1:3.5-5.6 GED (Som jeg også benytter til video optagelser) 
VR Nikkor 80-400mm 1:4,5-5,6 D (Som jeg også benytter til video optagelser) 
Sigma DG 150-500mm 1:5-6.3 APO HSM 
Sigma APO Tele Converter 1,4x EX DG 
 
De tre objektiver har VR = vibration reduction. Hvilket betyder, at objektiverne har 
billedstabilisering, hvilket formindsker rystelser. Jeg anbefaler teleobjektiver med 
billedstabilisering, da det har mange fordele.  
Desuden medbringer jeg et ekstra Nikon spejlrefleks kamera hus som backup. 
 
Jeg fotograferer altid i ”RAW format”, som giver mig mange ekstra muligheder, når jeg 
behandler billedet i mit billede behandlings program (Adobe Lightroom). Bl.a. kan jeg lave 
forstørrelser / udsnit af billederne, uden at kvaliteten ændres væsentlig. 
Jeg har ikke stativ med, men bruger en lille pude eller frihånds-fotografere. 
Bilernes tage bliver hævet – såkaldte pop-up rooftops. Således kan du stå op og 
fotografere. Desuden skygger taget behageligt for solens stråler. 
Jeg er ganske engageret i fotografering og hjælper dig selvfølgelig med at få de 
anderledes, usædvanlige billeder. Og der er faktisk rigtig mange kneb for at lykkes med 
dette. Jeg glæder mig til at fortælle dig derom.  Du er i øvrigt meget velkommen til at 
kontakte mig før rejsen for råd og vejledning omkring kamera og fotografering. 
Husk nu at tage gode og store hukommelseskort med til udstyret!  
Vi kan oplade batterier – hver dag. Men bruger du i udstrakt grad video, bør du med fordel 
have ekstra batterier med til dit kamera. 
 

Valuta og kreditkort 
Du bør regne med, at din bank har brug for mindst 8 dage til at fremskaffe valutaen. Jeg 
anbefaler at US Dollars benyttes. Bemærk imidlertid at sedlerne ikke må være ældre end 
fra år 2000. Nævn dette, når du bestiller valutaen i banken. Selvom de mest udbredte 
kreditkort (især Visa og MasterCard) kan benyttes til betaling på nogle hoteller og 
restauranter samt i nogle butikker, anbefales det at tage kontanter med. Benyttes kort kan 
et gebyr forekomme. Der kan desuden hæves til lokal valuta i banker og i hæve automater 
enkelte steder. Men jeg ser ingen grund til dette. US $ er rigeligt. Husk dog at få rigtig 
mange af dem i én dollar sedler til drikkepenge. Se nærmere drikkepenge informationer. 
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I Kenya hedder valutaen Kenyansk Shilling (KSH). 
I Tanzania hedder valutaen Tanzanisk Shilling (TZS). 
En god omregner findes på denne hjemmeside: Skriv valutaen i valutaomregneren og du 
vil få kursen: www.valutakurser.dk/currency/currencyconverter.aspx 

 
Tidszone 
Kenya og Tanzania er 2 timer foran Danmark og i perioden med dansk sommertid er 
tidsforskellen 1 time. 
 

Sprog 
Engelsk er udbredt i byer og på turistområderne og naturligvis på overnatningsstederne 
under safarien. Fællessproget for Kenya og Tanzania er swahili. Det er altid befordrende 
at kunne enkelte gloser, de fleste rejsehåndbøger er som regel forsynet med en miniparlør 
til samme formål. 

 
Mobiltelefon og internet 
Større byer, visse tætsteder, samt enkelte lodges og safariområder har i dag dækning for 
mobiltelefoni. Mange af de større lodges har også e-mail/internet service. Mobiltelefoni 
til/fra Danmark er meget dyrt, men kan som nævnt ofte lade sig gøre.  
 

Rejsebeskrivelser: 
Jakob Ejersbo, Trilogi: Eksil, Liberty og Revolution 
Karen Blixen: Out of Africa, Breve fra Afrika og Skygger på græsset 
George Adamson: Løvinden Elsa, Født til frihed og Elsa og hendes unger 
Joy Adamson: Dronningen af Shaba 
Bernard Grzimek: Serengeti må ikke dø (en ægte klassiker!) 
Elsebeth Huxley: Flammetræerne i Thika m.fl. i samme serie. 
Cynthia Moss: Elephants memories 

http://www.valutakurser.dk/currency/currencyconverter.aspx
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Norman Car: Mine løver 
Beryl Markham: Med natten mod vest 
Kuki Gallmann: Jeg drømte om Afrika 
Corinne Hofmann: Den hvide Maasai 
Ernest Hemingway: Afrikas grønne bjerge, Kilimanjaros sne og Sandt ved daggry 
 

Fagbøger på dansk: 
Mogens Trolle: Afrikas dyreliv  
Mogens Borman: Safari i Afrika 
Politikens forlag: Østafrika (Rejsebog om lande og områder i bl.a. Kenya, Tanzania, 
Uganda og Rwanda) 
Politikens forlag: Turen går til Kenya & Tanzania  

Fagbøger på engelsk: 
Dale A. Zimmerman: Birds of Kenya 
Rough Guides: Kenya 
Lonely Planet: Kenya 
Lonely Planet: Tanzania 
Tha Bradt Safari Guide: Northern Tanzania 
Chris & Mathilde Stuart: Mammals of East Africa 
Ber van Perlo: Birds of Eastern Africa 
Jonathan Scott’s: Safari Guide to East African BIRDS 
Jonathan Scott’s: Safari Guide to East African ANIMALS 
Disse engelsk skrevne bøger kan med  økonomisk fordel købes hos Amazon 
boghandelen i England: www.amazon.co.uk 
 

Tidsskrifter om Afrikas natur og historie 
Et væld af gode artikler på Engelsk: 
African Geopgraphic: www.africageographic.com/  (papir udgave og gratis digital udgave) 
Travel Africa: www.travelafricamag.com/  
Old Africa: http://oldafricamagazine.com/  (historier fra det gamle Østafrika) 

 
Souvenir indkøb 
Det er oplagt at tage flotte souvenirs med hjem fra Afrika. Du bør dog tænke på, at alt der 
stammer fra vilde dyr, fisk og/eller koraller er forbudt at indføre. Læs mere her: 
www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/E6E7A4E1-5858-43DA-B5DA-
69317259563B/0/KoebIkke.pdf 
Det er desuden forbudt at indfører våben som spyd og knive, selv om disse er indkøbt i en 
Masai landsby eller i en forretning. Skulle man alligevel have købt et våbenlignende 
genstand skal man gå til rød zone i toldafdelingen ved ankomsten til Danmark. Her skal 
man ansøge om tilladelse til at indføre genstanden. Kontakt evt. politiet før afrejsen fra 
Danmark. 
Indkøb af træfigurer, tasker osv. er naturligvis helt legale at indfører. Disse købes enten på 
lokale markeder, i en Masai landsby (begge steder skal der forhandles godt om prisen) 
eller i en forretning, hvor prisen normalt er fast. 
Bemærk at ikke alt der sælges som ibenholt nødvendigvis er ibenholt. Ibenholt er tungt, 
nærmest sort og meget hårdt. 
 

http://www.amazon.co.uk/
http://www.africageographic.com/
http://www.travelafricamag.com/
http://oldafricamagazine.com/
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/E6E7A4E1-5858-43DA-B5DA-69317259563B/0/KoebIkke.pdf
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/E6E7A4E1-5858-43DA-B5DA-69317259563B/0/KoebIkke.pdf
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Drikkepenge 
Mange af de mennesker, som yder os tjenester, har en ringe løn. De er faktisk i stor grad 
afhængige af, at vi fra Vesten giver drikkepenge for de tjenester de yder. Du vil opleve, at 
de sandelig fortjener dét. Det er almindelig kutyme at give lidt til den der bær kufferten, 
ordner dit værelse, yder god service ved måltiderne osv. Den største modtager af 
drikkepenge vil blive vores chauffør. Det er almindelig praksis at betale ham $ 6 til $ 8 per 
dag per gæst. Når vi mødes vil du af mig få et skema over hvorledes drikkepengene 
specifikt kan eller vil blive fordelt. 
    For rejsen ”Når Gnuerne barsler” Tanzania, skal du forvente at bruge US $ 125,- 
    For rejsen ”Når Kenya er bedst” skal du forvente at bruge US $ 125,- 
Desuden i tillæg US $ 50,- for Visum ved indrejsen til gældende land og evt. afrejseskat i 
Kilimanjaro Lufthavn i Tanzania. 
HUSK at medbringe mange 1 $ sedler - gerne 50 stk. og resten i 5 og 10 $ sedler. 
Hvis du er utilfreds med en service, skal du selvfølgelig ikke betale. 
 
 

Væsentligt at være klar over… 
At noget af Afrikas charme er dets noget langsommere og mere afslappede livsstil. Den 
lokale befolkning er generelt meget høflig og gæstfri og altid ivrig efter at hjælpe til. Måske 
forstår de ikke altid tingene på vores præmisser, men med en god portion venlighed og 
gerne humor og tålmodighed fra vores side, ordner tingene sig. 
    Afrikanerne har i stor grad forståelse for tilværelsens eksistentielle værdier. Det vil du 
opleve og sætte pris på – ingen tvivl om dét. Det er ikke kun Østafrikas overdådige dyreliv 
og natur, som vil imponere dig. Det er også befolkningens umådelige hjælpsomhed, 
herlige smil og venlige humor. 
                                                                      Jeg glæder mig til at vi træffes. 

 
                                                 Og du kan glæde dig til et fantastisk eventyr. 

 
                                               Med venligste hilsener 

                       Søren Ervig                             

                                  
                                    
                        

                                         
 

 


