Kenya
Kenya

Östafrika var hemvist för några av människans
tidigaste förfäder. I södra Kenya och vid Olduvai på andra sidan gränsen mot
Tanzania har man funnit cirka 2 miljoner år gamla lämningar efter människor.
Mombasa har bevarat mycket av den gamla swahilikulturen, liksom öarna i
Lamuarkipelagen kring Lamu.Swahili är tillsammans med engelska officiellt
språk i Kenya.
Under det brittiska kolonialväldet var Kenya en del av
från 1895.

Brittiska Östafrika

Efter ett av de blodigaste upproren i den nyare kolonialtidens historia, MauMau-upproren på 1950-talet, blev landet självständigt den 12 december 1963
och blev republik året därpå. Den förste presidenten och frihetskampshjälten
Joma Kenyatta ledde Kenya från självständigheten tills han avled 1978.

Folkmängd: ca 35 miljoner
Huvudstad: Nairobi
Stadsskick: republik
Valuta: Kenyansk shillling (KES)

Högsta punkt: Mount Kenya
Största sjö: Viktoriasjön
Längsta flod: Tanafloden

Den 27 december 2007 hölls parlaments- och presidentval.
President Mwai Kibaki kandiderade då för Partiet för nationell enighet. Hans
främste utmanare var Raila Odinga från Orangea Demokratiska
rörelsen.Våldsamma protester bröt ut redan under den utdragna väntan på
valresultatet och det utbröt oroligheter runt om i landet. I ett par månaders
tid spred sig våldsamheterna med etniska förtecken över framför allt de
västra delarna av landet.Under en fridfull yta finns det fortfarande vissa
spänningar kvar i landet.

KLIMAT
Klimatet varierar från tropiskt vid kusten till torrt i inlandet. Ibland
förekommer längre torrperioder och under regntiden mellan mars och maj kan
översvämningar inträffa.
Landet mottar en hel del solsken året runt och sommarkläder bärs allmänt året
om. Det är dock vanligtvis svalt nattetid, vid gryningen och på hög höjd.
KULTUR
Kenya har ingen kultur som specifikt identifierar hela landet. Med så skilda
regionala folk som swahili längs kusten, flera kringströvande samhällen
främst i norr och de olika befolknings-grupperna i centrala och västra
regionerna, är det svårt att ordna en ömsesidigt godtagbar kulturell
identifikation.

Nilenkryssning och safari i Kenya 31 900 kr
Unik kombinationsresa med Kairo, Nilenkryssning mellan Aswan och Luxor och
därefter safari i Kenya i Samburu, Lake Nakuru och Masai Mara. Möjligt att
förlänga med en vecka med sol&bad i Mombasa. Kod G6. Avresa varje onsdag.

Se detaljerat förslag

Safari i Kenya med 7 dagar i Mombasa – 22 900 kr
3 dagars safari i Amboseli, Tsavo West och Tsavo East. 6 övernattningar i
Mombasa på Travellers Beach Hotel & Club. Pris exklusive flyg: 15 900 kr. Kod
KE2

