Κένυα Ναϊρόµπι Λίµνη Ναϊβάσα Μασάι Μάρα
Μοµπάσα, 10 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Ναϊρόµπι (2), Λίµνη Ναϊβάσα (1), Μασάι Μάρα (2), Μοµπάσα (3)

Γενικά
Η Κένυα είναι η πιο ελκυστική χώρα της ανατολικής Αφρικής. Εκεί ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή µε τις
αυθεντικότερες όψεις της αφρικανικής ζωής. Με οδικό δίκτυο αρκετά καλό και µε οργανωµένα εθνικά
πάρκα, φαντάζει πραγµατικά ως το ιδανικότερο µέρος για να επισκεφθεί κανείς την µαύρη Αφρική, να
φωτογραφήσει ζώα και να δει από κοντά φυλές, χωρίς να θυσιάσει την άνεση, την καλοπέραση και το
καλό φαΐ. Ζήστε ένα µοναδικό ταξίδι που συνδυάζει τη µαγεία της φύσης µε τη µοναδική φυλή
των πολεµιστών Μασάι. Τέλος η Μοµπάσα, χτισµένη στο οµώνυµο νησί του Ινδικού, λίγα µόλις µέτρα
από την απέναντι ακτή, γοητεύει µε τις παραλίες της, την αραβική συνοικία της παλιάς πόλης και το
Φρούριο των Πορτογάλων. Το Ταξίδι συµπληρώνεται από ένα διήµερο χαλάρωσης και ξεκούρασης στις
ακτές του Ινδικού.

Ηµερήσιο Πρόγραµµα
1η µέρα: Αθήνα – Ναϊρόµπι. Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για
Ναϊρόµπι.
2η µέρα: Ναϊρόµπι. Άφιξη νωρίς το πρωί στην Κενυάτικη πρωτεύουσα, και ξενάγηση της πόλης. Κτισµένο
πάνω στον Ισηµερινό το Ναϊρόµπι έχει ένα πολύ ευχάριστο κλίµα και πολλά ενδιαφέροντα µέρη. Το επίκεντρο
του ενδιαφέροντος µας είναι το Μουσείο της Κάρεν Μπλίξεν που αποτέλεσε και το σπίτι της ∆ανής
συγγραφέας από το 1914 έως το 1931. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε ένα κέντρο µε τις αγαπηµένες µας
καµηλοπαρδάλεις για να γνωρίσουµε από κοντά τα γοητευτικά αυτά ζώα, να τα ταΐσουµε και να τα

φωτογραφίσουµε, µοναδική εµπειρία. Το πρώτο µας βράδυ στην Κένυα θα απολαύσουµε µια µεγάλη
ποικιλία κρεατικών στο διεθνούς φήµης εστιατόριο Carnivore.
3η µέρα: Ναϊρόµπι - Λίµνη Ναιβάσα. Αποχαιρετούµε τη πρωτεύουσα σήµερα µε κατεύθυνση τη λίµνη
Ναιβάσα, στους πρόποδες της κοιλάδας Ριφτ µε ένα θαυµάσιο οικοσύστηµα. Το καταπράσινο τοπίο γύρω
από τη λίµνη θα µας ενθουσιάσει ενώ όσοι επιθυµούν µπορούν να κάνουν µια υπέροχη βαρκάδα.
4η µέρα: Λίµνη Ναιβάσα - Μασάι Μάρα. Μετά το πλούσιο πρωινό µας αναχωρούµε για την επικράτεια της
φυλής των Μασάι, το γνωστό εθνικό πάρκο Μάρα. Στη διαδροµή µας θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε
την αφρικανική σαβάνα και να αντικρύσουµε την καταπληκτική θέα του Μεγάλου Ρήγµατος που καταλαµβάνει
ένα πολύ µεγάλο µέρος της Αφρικανικής Ηπείρου. Εγκατάσταση σε πολυτελές λοτζ στην καρδιά του Πάρκου.
Στη συνέχεια ήρθε η στιγµή που όλοι περιµέναµε: το πρώτο µας σαφάρι µέσα στο µεγαλύτερο καταφύγιο της
άγριας ζωής σε όλη την Αφρική για να θαυµάσουµε από κοντά λιοντάρια, ζέβρες, γαζέλες, ελέφαντες και
πολλά είδη πουλιών, µοναδική εµπειρία!
5η µέρα: Μασάι Μάρα. Πρωινό φωτογραφικό σαφάρι για να γνωρίσουµε από κοντά την άγρια ζωή και τους
σκληρούς αγώνες που διέπουν την συνύπαρξη των ζώων. Αντιλόπες, βούβαλοι, λιοντάρια, ύαινες, ζέβρες,
ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις σε απόσταση αναπνοής θα µας καθηλώσουν µε τις εντυπωσιακές τους παρουσίες
και την κυριαρχία τους στον αφρικάνικο χώρο. Το απόγευµα επισκεπτόµαστε ένα τυπικό χωριό της φυλής των
Μασάι όπου θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε από κοντά των πρωτόγονο τρόπο ζωής τους, να ενηµερωθούµε
για τις καθηµερινές δραστηριότητες τους και να αγοράσουµε χειροποίητα αναµνηστικά µικροαντικείµενα.
Επιστροφή το απόγευµα στην άνεση των λοτζ µας και πλούσιο δείπνο µε τοπικές σπεσιαλιτέ.
6η µέρα: Μασάι Μάρα – Μοµπάσα. Σήµερα επιστρέφουµε οδικώς στο Ναιρόµπι και το απόγευµα
αναχωρούµε αεροπορικώς για τη «θερµή» πρωτεύουσα της Κένυας την τροπική Μοµπάσα. Εγκατάσταση στο
πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχείο µας. Πριν το δείπνο ενδέχεται χρόνος ελεύθερος για ένα πρώτο µπάνιο
στα ζεστά νερά του Ειρηνικού.
7η – 8η µέρα : Μοµπάσα. Ηµέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τον ήλιο, την θάλασσα και την εξωτική
παραλία του ξενοδοχείου µας! Προτείνουµε ακόµη να κάνετε µια πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή µέχρι το Μαλίντι
όπου βρίσκεται το µεγαλύτερο ωκεάνιο πάρκο της Ανατολικής Αφρικής. Η γνωριµία σας µε τον κοραλλιογενή
βυθό και το κοσµοπολίτικο ύφος της περιοχής θα σας µείνει αξέχαστη. Ακόµη περπατήστε στη πολύχρωµη
πόλη για να δείτε το παλιό λιµάνι, έδρα δουλεµπορίου µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, στη παλιά αραβική
γειτονιά µε τις εκκλησιαστικές σκαλιστές πόρτες ή επισκεφθείτε ένα από τα πολλά κέντρα ξυλογλυπτικής που
διαθέτει η πόλη.
9η– 10η µέρα: Μοµπάσα - Ναϊρόµπι - Αθήνα. Λίγες ώρες ελεύθερες να χαρούµε τη πόλη πριν
αναχωρήσουµε για το αεροδρόµιο για τη πτήση της επιστροφής µας. Ενδιάµεσα όµως θα έχουµε την ευκαιρία
επισκεφθούµε το πορτογαλικό φρούριο που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, από τα βασικά αξιοθέατα της
Μοµπάσα. Γεµάτοι πλούσιες εντυπώσεις από τη γνωριµία µας µε την Αφρικανική χώρα της Κένυας φθάνουµε
στην Αθήνα αργά το µεσηµέρι της 10ης µέρας.

Αναχωρήσεις & Τιµές
•

Κυ 24/12/2017

∆ιαµονή: 4* Ξενοδοχεία, Sopa Lodge. ∆ίκλινο: 1990€, Μονόκλινο: 2580€, Φόροι: 760€

Παρατηρήσεις:

•
•
•
•

Οι παραπάνω τιµές είναι σε Ευρώ κατ' άτοµο, περιλαµβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για τη συγκεκριµένη
αναχώρηση.
Όπου εµφανίζονται τιµές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισµένο
αριθµό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων µε Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραµµα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες σας, επικοινωνήστε µαζί µας και οι έµπειροι συνεργάτες µας θα σας βοηθήσουν να
φτιάξετε µαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαµβάνει:
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση): Emirates
∆ιαµονή: Ξενοδοχεία 4* sup. και πολυτελή λοτζ στο σαφάρι (Sopa Lodges)
Γεύµατα: Πλήρης διατροφή στο σαφάρι. All inclusive στη Μοµπάσα. Γεύµα στο εστιατόριο Carnivore
Ναϊρόµπι

•
•
•
•
•

Μεταφορές: όπως περιγράφονται στο πρόγραµµα
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ξεναγήσεις και εκδροµές: Μουσείο Κάρεν Μπλίξεν στο Ναϊρόµπι, στο φρούριο στη Μοµπάσα, σε
χωριό της φυλής Μασάι
Αντιπρόσωπο/Συνοδό
Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες

∆εν περιλαµβάνονται

•
•
•

Φόροι αεροδροµίων, αχθοφορικά και βίζα εισόδου 50 USD που πληρώνεται και εκδίδεται επί τόπου
µε την είσοδο στη χώρα
Προαιρετική ατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόµενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο

Η ροή των ηµερησίων προγραµµάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παραλείπεται τίποτα. Συνιστάται η
χρήση δολαρίων ΗΠΑ από το 2002 και µετά.

Απαραίτητα
•

∆ιαβατήριο 6 µηνης ισχύς

Πτήσεις/ωράρια µε Emirates:

•

Αθήνα–Ντουµπάι
Ντουµπάι–Ναϊρόµπι
Ναϊρόµπι–Ντουµπάι
Ντουµπάι–Αθήνα

17.55–00.20 (Άφιξη την επόµ.)
01.50–06.00
22.45–04.45 (Άφιξη την επόµ.)
11.50–15.25

Κένυα Ναϊρόµπι Λίµνη Ναϊβάσα Μασάι Μάρα
Μοµπάσα, 10 ηµέρες - Φωτογραφίες

Κένυα Ναϊρόµπι Λίµνη Ναϊβάσα Μασάι Μάρα
Μοµπάσα, 10 ηµέρες - Χάρτης ταξιδιού

