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10 napos kenyai
és tanzániai szafari élmény

Egy fényûzô utazás, és egyben igazi szafari élmény, mely vegyíti az izgalmas és ragyogó Afrikát 
a romantikus és kényeztetô túraprogrammal, ami körbeviszi a kalandozni vágyókat a világ legna-
gyobb kalderáján.

1. NAP: NAIROBI – MASAI MARA
A kaland a Masai Marai vadrezervátumban kezdôdik, ahova a szakavatott vadkövetônk még ebéd 
elôtt, kora reggel kísér el minket. Az ebédidôt követôen rövid pihenô következik, majd pedig délutá-
ni vadles követ. Étkezés és szállás az Ashnil Mara Campben vagy a Sarova Mara Campben. 

2. NAP: MASAI MARA

Felkutatjuk „a nagy ötöst”, láthatunk gnúkat, zebrákat, bivalyokat és impalákat. Masai Mara madár-
fajok százainak ad otthont, így a koronás darunak és a túzoknak. Utunkon még egy helyi maszáj falut 
is meglátogathatunk. Étkezés és szállás az Ashnil Mara Campben vagy a Sarova Mara Campben. 

3. NAP: MASAI MARA – NAKURU-TÓ

Reggeli után a Nakuru-tavi nemzeti parkba indulunk, mely flamingók százainak ad otthont. Élvez-
hetjük a közeli falu lakosainak hagyományos táncát, vagy akár részt is vehetünk benne, majd pedig 
szuahéli dalokat tanulhatunk a helyiektôl. Étkezés és szállás a Flamingo hills Campben vagy a Saro-
va Lionhills Lodge-ban.

4. NAP: NAKURU-TÓ – AMBOSELI

Ebédre Nairobiba megyünk a Carnivore étterembe, majd pedig folytatjuk utunkat Amboselibe a 
kenyai/tanzániai határon (namanga) átkelve. Úti célunkat délután érjük el, majd ezt követôen éj-
szakai vadlesre indulunk. Vacsora és szállás a Sentrim Safari Campben vagy az Amboseli Serena 
Lodge-ban. 
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5. NAP: AMBOSELI – ARUSHA – TARANGIRE

Az ízletes reggeli után a híres történelmi helyre, a világhírû Taragngire hegyi nemzeti parkba vesz-
szük az irányt. Ebédidôben érkezünk meg. A délután folyamán Afrika hangjaitól elvarázsolva köz-
vetlen közelbôl ismerkedhetünk meg a térség vadvilágával. Étkezés és szállás a TARANGIRE TREE 
HOTELBEN. 

6. NAP: TARANGIRE – SERENGETI

A korai reggeli után a Serengeti vadvilágát vesszük úti célul. Ebédidôben érkezünk meg, majd pe-
dig egy rövid pihenôt követôen délutáni szafarira indulunk. Étkezés és szállás a Serengeti Serena 
lodge-ban vagy a Seronera Wildlife Lodge-ban. 

7. NAP: SERENGETI

Kora reggel az idegenvezetônkkel szafarizni indulunk a nagy szavanna legmélyebb pontjára, mely 
a világ legnagyobb állatpopulációjának ad otthont. Szinte egészen biztosan találkozhatunk itt ra-
gadozókkal, növényevôkkel, és különbözô madárfajokkal. A reggeli órákban lehetôségünk nyílik 
kipróbálni, hogy milyen kilátás nyílik a területre egy hôlégballonból. Étkezés és szállás a Serengeti 
Serena lodge-ban vagy a Seronera Wildlife Lodge-ban.
8. NAP: SERENGETI – NGORONGORO KRÁTER
Reggeli után elindulunk a híres Ngorongoro kráterhez. Útközben átkelünk az Olduvai-szurdokon, 
ahol megismerkedhetünk a mintegy 1.75 millió évvel ezelôtt itt élt emberek történelmét. Az ebéd 
elfogyasztása után a Szafari terepjáróval lemegyünk a kráterhez. Ez a varázslatos, természet alkot-
ta amfiteátrum Afrika legnagyobb állatpopulációjának ad otthont. A rövid fû lehetôvé teszi, hogy a 
vadakat egészen közelrôl megfigyelhessük, páratlan élményt biztosítva ezzel az utazó számára. A 
piknik ebédet a kráterben fogyasztjuk el, majd este vacsorára visszatérünk a szálláshelyre, a Ngo-
rongoro Serena lodge-ba vagy a Ngorongoro Wildlife Lodge-ba. 

9. NAP: NGORONGORO KRÁTER – MANYARA-TÓ

A reggeli után a Manyara-tavi nemzeti parkba megyünk, ahol kényelmes szoba és ínycsiklandó 
ebéd vár minket. Az itt található mahagóni erdôk és füves mocsarak több mint 400 madárfajnak 
jelentenek otthont. Vacsora és szállás a Lake Manyara Serenában vagy a Lake Manyara Hotelben. 

10. NAP: MANYARA-TÓ – ARUSHA – NAIROBI/MOMBASA

Az ízletes reggelit követôen visszatérünk Nairobiba, ahol a hotelben elfogyasztjuk az ebédet, vagy 
a tavetai határon át folytatjuk az utunkat Mombasába.

AZ ÁR TARTALMAZZA:
 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Az ár az egy szobában megszálló személyek szá-
mától függ.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség ese-
tén. 

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.

 � A vízumköltséget Tanzániába és vissza.
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8 napos
kenyai és tanzániai vadles

1. NAP: MOMBASA – TSAVO EAST NEMZETI PARK         

Korán reggel a Tsavo East Nemzeti Parkba indulunk, majd az ebédet a lodge-ban fogyasztjuk el. 
A délutáni vadlesen lehetôségünk nyílik felfedezni Kenya egyik legnagyobb parkját, ahol találkoz-
hatunk vörös elefánttal, és más különbözô vadállatokkal. Vacsora és szállás a Voi Safari Lodge-ban 
vagy a Manyatta Safari Campben vagy az Ashnil Aruba Lodge-ban. 

2. NAP: TSAVO EAST – AMBOSELI (KILIMANDZSÁRÓ)  

Korán reggel az Amboseli Nemzeti Parkba utazunk, majd a lodge-ban fogyasztjuk el az ebédet. 
Ezt követôen délutáni vadlesre indulunk, ahol különféle vadállatokkal találkozhatunk, mint például 
elefánttal, oroszlánnal, gepárddal, stb. Vacsora és szállás a Sentrim Safari Campben vagy az Oltukai 
Lodge-ban vagy az Amboseli Serena Lodge-ban. 

3. NAP: AMBOSELI – ARUSHA – MANYARA TÓ      

Az egészséges reggelit követôen a Manyara tóhoz indulunk. Az ebédet út közben fogyasztjuk el 
Arushában, majd pedig folytatjuk utunkat. Egy nagyszerû, szervezett vadlesen vehetünk részt a ha-
talmas tó partján, ami több mint 350 madárfajnak ad otthont. A vadles után a mahagóni erdôhöz, és a 
füves-bokros mocsárhoz vezet az utunk. Megkeressük a híres fára mászó oroszlánokat. Étkezés és 
szállás a Lake Manyara Serenában vagy a Lake Manyara Hotelben. 

4. NAP: MANYARA TÓ – SERENGETI

Másnap kakaskukorékolásra ébredünk, és napfelkeltekor elindulunk a híres Serengeti vadonba. 
Érkezés ebédre, majd egy rövid pihenôt követôen egy különleges délutáni vadlesen veszünk részt. 
Étkezés és szállás a Serengeti Serena lodge-ban vagy a Seronera Wildlife Lodge-ban. 
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5. NAP: SERENGETI

Kora hajnalban, még a reggeli elfogyasztása elôtt, indulás vadlesre, ahol megtekinthetjük a leg-
nagyobb és legkülönbözôbb gnú és zebracsapatok vándorlását. Igény esetén Balloon Szafarit, és 
kirándulást is szervezünk. Étkezés és szállás a lodge-ban. 

6. NAP: SERENGETI – NGORONGORO KRÁTER

Reggeli után elindulunk a híres Ngorongoro kráterhez, ahova ebédidôben érkezünk meg. Az ebéd 
elfogyasztása után a Szafari terepjáróval lemegyünk a kráterhez. Ez a varázslatos, természet alkotta 
amfiteátrum Afrika legnagyobb állatpopulációjának ad otthont. A rövid fû lehetôvé teszi, hogy a va-
dakat egészen közelrôl megfigyelhessük, páratlan élményt biztosítva ezzel az utazó számára. Étke-
zés és szállás a Ngorongoro Serena lodge-ban vagy a Ngorongoro Wildlife Lodge-ban. 

7. NAP: NGORONGORO KRÁTER – ARUSHA – TAITA HILLS MENEDÉK

Az ízletes reggelit követôen elindulunk a tavetai határon át a Taita hills vadmenedékhez, a piknik 
ebédet pedig út közben fogyasztjuk el. A menedék a hegy lábánál található, bôvelkedik mind erdôs, 
mind pedig füves területekben. Természetes élôhelye több mint 300 állandó és vándorló madárfaj-
nak. Az éjszakai szervezett vadles opcionális. Étkezés és szállás a Sarova Saltlick Lodge-ban. 

8. NAP: TAITA HILLS – MOMBASA

A reggeli vadlest követôen elindulunk Voi városba, hogy elfogyasszuk az ebédet. Ezután kijelentke-
zünk és visszatérünk a mombasai tengerparti hotelbe, ahova késô délután érkezünk meg.
 

AZ ÁR TARTALMAZZA:
 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.A hotel szerviz-
díjait.

 � A hotel hivatali adóit.

 � Az ár az egy szobában megszálló személyek szá-
mától függ. 

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A vízumokat, belföldi, és nemzetközi repülôtéri il-
letékeket (kivéve, ha a választott csomag ezeket 
nem tartalmazza).

 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.
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6 napos
tanzániai felfedezô túra

Ez az új csomag bemutatja a csodálatos Észak-Tanzánia legszebb látnivalóit. A szafari körbeviszi a 
látogatót a Nagy-hasadékvölgy tava mentén a világhírû kráter kalderáihoz, majd pedig egy pihen-
tetô vadlest biztosít az elragadó tanzániai vadvilágban. 

1. NAP: ARUSHA – MANYARA-TÓ

Reggeli után autóval indulás a Manyara-tóhoz. Ebéd után egy nagyszerû, szervezett vadlesen vehe-
tünk részt a hatalmas tó partján, ami több mint 350 madárfajnak ad otthont. A vadles után a mahagóni 
erdôhöz, és a füves-bokros mocsárhoz vezet az utunk. Megkeressük a híres fára mászó oroszláno-
kat. Étkezés és szállás a Lake Manyara Serenában, vagy a Lake Manyara Hotelben. 

2. NAP: MANYARA-TÓ – SERENGETI

Másnap kakaskukorékolásra ébredünk, és napfelkeltekor elindulunk a híres Serengeti vadonba. 
Érkezés ebédre, majd egy rövid pihenôt követôen egy különleges délutáni vadlesen veszünk részt. 
Étkezés és szállás a Serengeti Serena lodge-ban vagy a Seronera Wildlife Lodge-ban. 

3. NAP: SERENGETI

Kora hajnalban, még a reggeli elfogyasztása elôtt, indulás vadlesre, ahol megtekinthetjük a leg-
nagyobb és legkülönbözôbb gnú és zebracsapatok vándorlását. Igény esetén Balloon Szafarit, és 
kirándulást is szervezünk. Étkezés és szállás a lodge-ban. 

4. NAP: SERENGETI – NGORONGORO KRÁTER

Reggeli után elindulunk a híres Ngorongoro kráterhez, ahova ebédidôben érkezünk meg. Az egész 
délutánt a kráternél töltjük, majd egy fenséges vacsora és csodálatos szállás vár minket a Ngoron-
goro Serena lodge-ban vagy a Ngorongoro Wildlife Lodge-ban.
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 5. NAP: NGORONGORO KRÁTER
A reggeli elfogyasztása után a Szafari terepjáróval lemegyünk a kráterhez. Ez a varázslatos, termé-
szet alkotta amfiteátrum Afrika legnagyobb állatpopulációjának ad otthont. A rövid fû lehetôvé teszi, 
hogy a vadakat egészen közelrôl megfigyelhessük, páratlan élményt biztosítva ezzel az utazó szá-
mára. A piknik ebédet a kráterben fogyasztjuk el, majd este vacsorára visszatérünk a szálláshelyre.

6. NAP: NGORONGORO KRÁTER – ARUSHA

A finom reggeli elfogyasztása után visszatérünk Nairobiba, ahol a hotelben már vár minket az ebéd. 
Este pihenünk, amíg megérkezik az éjszakai repülôjárat, ami elviszi az utazót a következô úti célhoz.

AZ ÁR TARTALMAZZA:
 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatai-
nak díját.

1. Az ár az egy szobában megszálló személyek 
számától függ.

2. A menetrendszerinti repülôjegyek árát a válasz-
tott csomagtól függôen.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség ese-
tén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A vízumokat, belföldi, és nemzetközi repülôtéri il-
letékeket (kivéve, ha a választott csomag ezeket 
nem tartalmazza).

 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.
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14 napos
kenyai felfedezô kaland

Ez a túra ideális azok számára, akik szeretnének részt venni egy igazi kenyai kalandon, mely a leghíresebb látnivalókat 
tartalmazza. Utunk során megtekinthetjük Kenya csodálatos múzeumait, jellegzetes tájait, és egyedi vadvilágát. 

1. NAP: NAIROBI – MASAI MARA
Megérkezünk Nairobiba, ahonnan rögtön tovább is indulunk a Masai Mara vadrezervátumba. A piknik ebédet útköz-
ben fogyasztjuk el. Érkezésünkkor elfoglaljuk a szállást, majd egy rövid pihenôt követôen vadlesre indulunk. Láthatunk 
fekete sörényû oroszlánt, elefántot, gepárdot, bivalyt, és más állatfajokat is. Vacsorára visszatérünk a szállásra, azaz a 
Tipilikwani Luxury Campbe vagy a Sarova Mara Campbe. 

2. NAP: MASAI MARA
Az egész napot Masai Marán töltjük, ahol szafarizhatunk, sétálhatunk a természetben, meglátogathatunk egy maszáj 
falut, vagy részt vehetünk egy ballon szafarin. Vacsora és szállás a Tipilikwani Luxury Campben vagy a Sarova Mara 
Campben. 

3. NAP: MASAI MARA – NAIVASHA-TÓ
Reggeli után elindulunk a Naivasha-tóhoz. Az ebédet követôen ellátogatunk a Hell’s Gate Nemzeti Parkba, valamint a 
geotermikus erômûhöz. Vacsora és szállás a Lake Naivasha Sopa Lodge-banvagy a Lake Naivasha Country Clubban. 

4. NAP: NAIVASHA-TÓ – NAKURU-TÓ
Reggeli után elindulunk a Nakuru-tóhoz, mely több milliónyi flamingó, fehér orrszarvú és közel 350 különbözô madárfaj 
otthona. Ez egy igazi Madártani Paradicsom. Vacsora és szállás a Mbweha Luxury Campben vagy a Sarova Lionhills 
Lodgeban.

5. NAP: NAKURU-TÓ – BOGORIA-TÓ/BARINGO
A reggelit követôen, a Baringo-tóhoz megyünk, ahol található egy meleg vizû forrás, és több gyógyvizû forrás is. Ebéd 
után egy hajókiránduláson veszünk részt a Baringo-tavon, ahol számos madárfajjal találkozhatunk, és néhány ókori 
barlangot is megnézhetünk. Vacsora és szállás a Lake Baringo Clubban. 

6. NAP: BARINGO-TÓ/BOGORIA – SAMBURU
Reggeli után elindulunk Samburuba, útba ejtve a Thomson-vízesést. Késô délután érjük el az úti célunkat, ahol elfo-
gyasztjuk az ebédet. Vacsora és szállás az Ashnil Samburu Campben vagy az Elephant Bedroom Campben. 
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7. NAP: SAMBURU
A kora reggeli szafarit követôen megreggelizünk, majd újabb szafarira indulunk, ahol megtekinthetjük Észak-Kenya 
ritka állatfajait, így a gerenukot, a leopárdot, a basa olyx-ot és a szomáliai struccot. Ebédre visszamegyünk a szállásra, 
ahonnan egy esti vadlesre megyünk csónakkal. Étkezés és szállás az Ashnil Samburu Campben vagy az Elephant 
Bedroom Campben. 

8. NAP: SAMBURU – SWEETWATERS
Reggeli után Samburuból a mount kenyai Sweetwatersbe megyünk. Az itt elfogyasztott ebédet követôen ellátogatunk 
a Mau Mau barlanghoz, ahol a kenyai szabadságharcosok bujdokoltak a brit katonaság elôl a függetlenségükért folyó 
harcok során. A sweetwatersi szentély környezetében tartunk egy kisebb vadlest, majd vacsora és szállás vár minket a 
Sweetwater’s Tented Campben. 

9. NAP: MOUNT KENYA – ABERDARES
A reggeli elfogyasztása után dél felé indulunk. Utunk során megtekintjük Kelet- és Közép-Afrika legnagyobb szabadtéri 
piacát (karatina). Az ebédet az Outspan Hotelben fogyasztjuk el, majd ezt követôen elvisznek minket az erdôbe, ahol 
egy fákra épített hotelben töltjük az éjszakát. A lodge-ból tökéletes kilátás nyílik az Aberdares hegyekre, ahol rengeteg 
vadállatot láthatunk, amint a sónyalóhoz, illetve az itatóhoz vándorolnak. Vacsora és szállás a Treetops Lodge-ban. 

10. NAP: ABERDARES – AMBOSELI
Az ebédet Nairobiban fogyasztjuk el, a Carnivore Étteremben. Ezt követôen folytatjuk utunkat Amboselibe, a kenyai/
tanzániai határt átlépve (namanga), ahova késô délután érkezünk meg. Az esti szafari után elfoglaljuk a szállást, vagyis 
aSentrim Safari Campet, az Oltukai Lodge-otvagy az Amboseli Serena Lodge-ot. 

11. NAP: AMBOSELI
Reggeli elôtt egy korai vadlesre indulunk, melyet követôen a nap további részét is szafarizással töltjük. Lehetôségünk 
van ellátogatni egy maszáj faluba, sétálni egyet a természetben, vagy csak pihenni a hotelben. Étkezés és szállás aSent-
rim Safari Campben, az Oltukai Lodge-banvagy az Amboseli Serena Lodge-ban. 

12. NAP: AMBOSELI – TSAVO WEST
A reggelit követôen a Tsavo West Nemzeti Parkba megyünk a Chyulu hegyeken keresztül. Ebédidôben megérkezünk. 
A délutáni vadlest követôen ellátogatunk Mzima Springsre (Mombasa ivóvizének forrásához), majd vacsorára visszaté-
rünk a szállásra, azaz a Ngulia Safari Lodge-bavagy a Severin Safari Campbe vagy a Kilaguni Serena Lodge-ba. 

13. NAP: TSAVO WEST – TSAVO EAST
Reggeli után elutazunk Tsavo Eastre, ami vörös elefántjairól és emberevô oroszlánjairól volt híres (az 1890-es 
Kenya-Uganda vasútvonal építése idején). Érkezéskor megebédelünk. Vacsora és szállás a Voi Safari Lodge-banvagy 
a Manyatta Safari Campben vagy az Ashnil Aruba Lodge-ban. 

14. NAP: TSAVO EAST – NAIROBI/MOMBASA
Reggeli után elindulunk az utolsó szafarira, majd visszatérünk Nairobiba, vagy a tengerparti hotelbe.

AZ ÁR TARTALMAZZA:
 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatai-
nak díját.

1. Az ár az egy szobában megszálló személyek 
számától függ.

2. A menetrendszerinti repülôjegyek árát a válasz-
tott csomagtól függôen.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség esetén. 

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.

 � A nemzetközi repülôjegyek árát, illetve a vízumo-
kat.
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13 napos
vadvilági kenyai szafari

1. NAP: ÉRKEZÉS NAIROBIBA
A repülôtéren találkozunk a szafari idegenvezetônkkel, majd egyenesen a szállásra megyünk, azaz 
a Fairview Hotelbe vagy a Panafric Hotelbe.  

2. NAP: NAIROBI – SAMBURU
Kávé- és teaültetvényeken át indulunk el Kenya közepe felé, ahol északi irányban átszeljük az Egyen-
lítôt, majd ebédre érkezünk meg a Samburu Nemzeti Parkba. Az estét szafarizással töltjük, és olyan 
ritka állatfajokkal találkozunk, melyek más parkokban nem megtalálhatók. Vacsorára visszatérünk 
a szállásra. Étkezés és szállás az Ashnil Samburu Campben vagy az Elephant Bedroom Campben. 

3. NAP: SAMBURU
Felfedezzük a lenyûgözô rezervátumot. A kora reggeli és a délutáni szafarik lehetôséget nyújtanak 
arra, hogy beutazzuk a világ legszebb és legizgalmasabb helyeit. Étkezés és szállás az Ashnil Sam-
buru Campben vagy az Elephant Bedroom Campben. 

4. NAP: SAMBURU – MOUNT KENYA
Reggeli után észak felé vesszük az irányt, a Mount Kenya régióba. Utunk során megállunk az Egyen-
lítônél, és részt veszünk a kivételes bemutatón. Ebédre érkezünk meg, melyet követôen szafarizni 
indulunk. Vacsora és szállás a SWEETWATERS TENTED CAMPBEN. 

5. NAP: ABERDARES – NAKURU-TÓ
A reggelit követôn északi irányba indulunk el, majd keresztezve a Thomson vízesést a Nakuru-tavi 
Nemzeti Parkban fogyasztjuk el az ebédünket. A nap további részét szafarizással töltjük. Találkoz-
hatunk számos madárfajjal, és ritka állatokkal, melyek itt lelnek menedékre. Étkezés és szállás a 
Mbweha Luxury Campben vagy a Sarova Lionhills Lodge-ban. 

6. NAP: NAKURU-TÓ – MASAI MARA
A kora reggeli szafarit követôen megreggelizünk, majd pedig Masai Marára utazunk, és ott fo-
gyasztjuk el a fenséges ebédünket. Két éjszakát ebben a kenyai jewel parkban töltünk a változatos 
növény és állatvilág társaságában. Extra programjaink közt szerepel egy Masai falu megtekintése, a 
léghajós, a gyalogos, illetve az éjszakai szafari, ahol ez kivitelezhetô.Étkezés és szállás a Tipilikwani 
Luxury Campben vagy a Sarova Mara Campben. 
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7. NAP: MASAI MARA
Az egész napot Masai Marán töltjük, ami talán egyike a legismertebb kenyai nemzeti parkoknak. A 
híres tanzániai Szerengeti határolja. Itt szinte az összes vadállatot megtalálhatja a látogató. A termé-
szet egyik legcsodálatosabb eseményén minden évben milliónyi vándorló állatfajjal találkozhatunk, 
köztük gnúval, vagy akár legelôket és vizet kutató zebrákkal. Étkezés és szállás a Tipilikwani Luxury 
Campben vagy a Sarova Mara Campben. 

8. NAP: MASAI MARA – NAIVASHA-TÓ
Reggeli után elindulunk a Naivasha-tóhoz. Az ebédet követôen az estét csónakázással töltjük, ahol 
ellátogatunk a félhold szigetre és élvezzük a csodálatos látványt és a rengeteg különféle madárfaj 
jelenlétét. Ebéd, vacsora és szállás a Lake Naivasha Sopa Lodge-banvagy a Lake Naivasha Country 
Clubban. 

9. NAP: NAIVASHA-TÓ – AMBOSELI
Az ízletes reggelit követôen délre utazunk. Elôször Nairobiba, majd pedig az Amboseli Nemzeti 
Parkba látogatunk el, ahol újra megcsodálhatjuk Afrika legmagasabb hegycsúcsát, a Kilimandzsá-
rót. Amboseli több mint 56 emlôs állatfajnak és 420 különbözô madárfajnak ad otthont. A lápos te-
rület a parkba vonzza az állatokat. Vacsora és szállás a Sentrim Safari Campben vagy az Oltukai 
Lodge-banvagy az Amboseli Serena Lodge-ban. 

10. NAP: AMBOSELI
Korai szafarira indulunk reggeli elôtt, majd többféle program közül is választhatunk: további vadles-
re indulhatunk, ellátogathatunk egy maszáj faluba, sétálhatunk a természetben, vagy pedig pihen-
hetünk a hotelben. Vacsora és szállás a Sentrim Safari Campben vagy az Oltukai Lodge-banvagy az 
Amboseli Serena Lodge-ban. 

11. NAP: AMBOSELI – TSAVO WEST
A kora reggeli szafarit követôen megreggelizünk, majd pedig Tsavo West felé utazunk a Shetani lá-
vafolyamon keresztül. Három szafari, étkezések, és szállás a Ngulia Safari Lodge-banvagy a Severin 
Safari Campben vagy a Kilaguni Serena Lodge-ban. 

12. NAP: TSAVO WEST – TSAVO EAST
Egész délelôtt a Tsavo East Nemzeti Parkban fogunk szafarizni. Megnézzük a tsavoi elefántokat, 
antilopokat, oroszlánokat, gepárdokat, bivalyokat és a különféle madárfajokat. Étkezés és szállás a 
Voi Safari Lodge-banvagy a Manyatta Safari Campben vagy az Ashnil Aruba Lodge-ban. 

13. NAP: TSAVO EAST – NAIROBI
Kora reggel szafarizni indulunk, majd az ínycsiklandó reggelit követôen egy újabb kalandra indu-
lunk. Ebéd után visszatérünk Nairobiba, ahonnan tovább mehetünk a hotelbe.

AZ ÁR TARTALMAZZA:
 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy büfé-
reggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak meg-
felelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott csomagtól 
függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.
 � Hûtött ásványvizet a szafari során.
 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatainak 
díját.
1. Az ár az egy szobában megszálló személyek szá-
mától függ.

2. A menetrendszerinti repülôjegyek árát a választott 
csomagtól függôen.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség esetén. 

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más szemé-
lyes igény kielégítésére alkalmas tételt, valamint a 
kommunikációs költségeket (úgy, mint telefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.
 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet tag-
jainak szánt borravalót.

 � A nemzetközi repülôjegyek árát, illetve a vízumokat.
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10 napos családi kaland

Ezt a szafarit kifejezetten szülôk és nagyszülôk illetve kisgyermekek számára állítottuk össze. A kü-
lönleges csoportos idegenvezetésért egy szakképzett kenyai természetkutató a felelôs, aki az egész 
út során elkíséri a családot. A gyerekeket szórakoztató programokkal, és izgalmas tényekkel várjuk. 
Hozza el családját életük kalandjára, és legyen részese a mi családunknak, és Afrikának. 

1. NAP: NAIROBI
Érkezéskor az idegenvezetô eligazítást tart, melyet követôen elindulunk a vasút múzeumba. A vasút 
Mombasából egészen Kelet-Afrika belsejéig épült meg a brit gyarmatosítás során, melynek ered-
ményeképp megalakult Brit Kelet-Afrika. Utunkon megtekinthetjük, hogy mi maradt meg ebbôl a 
korból. Láthatjuk a vasút történelmének izgalmas gyûjteményét, régi vasúti kocsikat, gôzgépeket, 
és fékezôkocsikat, eredeti asztalterítéseket, menüket és fakó fényképeket a korai letelepedésrôl. 
Ellátogatunk a Karen Blixen Múzeumba és a zsiráf központba, ahol nem csak, hogy találkozhatunk 
a zsiráfokkal, de még meg is etethetjük ôket a kezünkbôl. Étkezés és szállás a Fair View Hotelben 
vagy a Panafric Hotelben. 

2. NAP: NAIROBI – AMBOSELI
Reggeli után elindulunk az Amboseli Nemzeti Parkba. Út közben megállunk a strucctenyésztô te-
lepen, ahol a gyerekek felnyithatnak egy strucctojást, majd elkészíthetik, és megehetik, miközben 
érdekes tényeket tudhatnak meg a hatalmas madárról. A nap fénypontjaként a gyerekek ráülhetnek 
egy szelíd strucc hátára. Ez után folytatjuk utunkat Amboselibe, hogy az ebédet követôen egy esti 
szafarin vehessünk részt, ahol megcsodálhatjuk Afrika legmagasabb hegységét, a Kilimandzsárót. 
Étkezés és szállás a Sentrim Safari Campben vagy az Oltukai Lodge-ban,vagy az Amboseli Serena 
Lodge-ban. 

3. NAP: AMBOSELI
A napot Amboseliben töltjük, ahol úszhatunk a fûtött kinti úszómedencében, illetve meglátogatha-
tunk egy MASZÁJ falut. Ez a lenyûgözô kenyai törzs még mindig ôrzi ôsi kultúráját, amirôl már ér-
kezésünkkor meggyôzôdhetünk, ugyanis énekléssel fogadják a látogatókat. Végigtáncolhatjuk és 
fejleszthetjük az ugráló képességünket a mala harcosokkal, az úgynevezett „moránokkal”. Megnéz-
hetjük az otthonukat, a „Manyattát”, illetve az iskoláikat; ahol akár a tûzrakás mûvészetét is elsajátít-
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hatjuk. Ez az igazi afrikai vendégszeretet. Vacsorára visszatérünk a szállásra, azaz a Sentrim Safari 
Campbe, az Oltukai Lodge-ba, illetve az Amboseli Serena Lodge-ba. 

4. NAP: AMBOSELI – SWEETWATERS
Reggeli után észak felé indulunk, a Mount Kenya régióba. Sweetwaters irányába haladva megállunk 
az Egyenlítônél, és megtekintünk egy kivételes bemutatót. Sweewtwatersben meglátogatjuk az orr-
szarvú és csimpánz menedéket. Étkezés és szállás a SWEETWATERS TENTED CAMPBEN. 

5. NAP: SWEETWATERS – SAMBURU
Észak felé vesszük az irányt, a samburui vadrezervátumhoz. Egy esti szafarin megismerkedhetünk a 
félsivatagos ökoszisztémával. Irányított természetjárásra indulunk, meglátogatunk egy helyi falut, és 
bepillantást nyerünk a samburui életbe és kultúrába. Étkezés és szállás az Ashnil Samburu Camp-
ben vagy az Elephant Bedroom Campben. 

6. NAP: SAMBURU
Egy egész napos vadvilági élménynek lehetünk részesei, ahol olyan állatfajokkal találkozhatunk, 
melyek délen nem honosak: szomáli strucc, grévi zebra, hálós zsiráf és gerenuk. Ezután pedig visz-
szatérünk a lodge-ba. Étkezés és szállás az Ashnil Samburu Campben vagy az Elephant Bedroom 
Campben. 

7. NAP: SAMBURU – NAKURU-TÓ
Folytatjuk utunkat a Nakuru-tóhoz, ami flamingók százezreinek otthona. Élvezzük a hagyományos 
törzsi tánc színes látványát, melyet a közeli falu tagjai mutatnak be nekünk. Részt vehetünk a tánc-
ban, és a mulatságban, valamint tanulhatunk szuahéli dalokat. Az ebédet a Thomson-vízesésnél 
fogyasztjuk el. Vacsora és szállás a Mbweha Luxury Campben vagy a Sarova Lionhills Lodge-ban. 

8. NAP: NAKURU-TÓ – MASAI MARA
Reggel ellátogatunk MASAI Marára a Naivasha-tavon keresztül. MASAI Mara rendelkezik a leggaz-
dagabb vadvilággal, mely a következô három nap programjainak helyszínéül szolgál. Étkezés és 
szállás a Tipilikwani Luxury Campben vagy a Sarova Mara Campben. 

9. NAP: MASAI MARA
Szemtanúi lehetünk az éves antilopvándorlásnak. Természetkutató/idegenvezetônk segít minket az 
állatok lábnyomainak azonosításában, illetve elvezet minket egy helyi faluba. Egy izgalmas vadles 
vár ránk este. Étkezés és szállás a Tipilikwani Luxury Campben vagy a Sarova Mara Campben. 

10. NAP: MASAI MARA – NAIROBI– MOMBASA
Visszatérünk Nairobiba, és bejelentkezünk a hotelbe ebédre. Este kimegyünk a repülôtérre, ahon-
nan mindenki a következô úti célja felé veheti az irányt.

AZ ÁR TARTALMAZZA:
 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.
 � Hûtött ásványvizet a szafari során.
 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatai-
nak díját.
1. Az ár az egy szobában megszálló személyek 
számától függ.

2. A menetrendszerinti repülôjegyek árát a válasz-
tott csomagtól függôen.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség esetén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.
 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.

 � A nemzetközi repülôjegyek árát, illetve a vízumo-
kat. 
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9 napos
varázslatos kenyai szafari

1. NAP: NAIROBI – AMBOSELI

Elindulunk Nairobiból a híres Amboseli Nemzeti Parkba, ahova ebédre érkezünk meg. A délutá-
ni vadlesen rengeteg különféle nagyvaddal találkozhat a látogató. A lodge a Kilimandzsáróra néz; 
vacsora és szállás a Sentrim Safari Campben vagy az Oltukai Lodge-ban vagy az Amboseli Serena 
Lodge-ban.

2. NAP: AMBOSELI
A napot Amboseliben töltjük, ahol úszhatunk a fûtött kinti úszómedencében, illetve meglátogatha-
tunk egy MASZÁJ falut. Ez a lenyûgözô kenyai törzs még mindig ôrzi ôsi kultúráját, amirôl már ér-
kezésünkkor meggyôzôdhetünk, ugyanis énekléssel fogadják a látogatókat. Végigtáncolhatjuk és 
fejleszthetjük az ugráló képességünket a malaharcosokkal; az úgy nevezett „moránokkal”. Megnéz-
hetjük az otthonukat, a „Manyattát”, illetve az iskoláikat; ahol akár a tûzrakás mûvészetét is elsajátít-
hatjuk. Ez az igazi afrikai vendégszeretet. Vacsorára visszatérünk a szállásra, azaz a Sentrim Safari 
Campbe, az Oltukai Lodge-ba, illetve az Amboseli Serena Lodge-ba. 

3. NAP: AMBOSELI – ABERDARES
Reggeli után folytatjuk a vadlest, melynek során elhagyjuk Amboselit, és elindulunk Nairobi felé. Az-
után északnak vesszük az irányt, áthaladunk a fa és kávéültetvényeken, majd ebédre megérkezünk a 
mount kenyai AberdaresCountry Clubba.Ezt követôen átmegyünk az Aberdares Nemzeti Parkba. Az 
Aberdares és Mount Kenya elôhegyeibe ágyazott hotelek erkélyei egy sónyalóra, illetve egy nedves 
üregre néznek, ami garantáltan rengeteg vadat vonz magához. Vacsora és szállás az Ark Hotelben.

4. NAP: ABEDARES – SAMBURU/SHABA
Reggeli után találkozunk a szafari idegenvezetônkkel, majd északra, az Egyenlítô felé közelítve a 
Samburu és Shaba Nemzei Parkba indulunk. Idôben érkezünk az ebédhez, majd a vadles során 
megtekintjük a varázslatos parkokat. Étkezés és szállás az Ashnil Samburu Campben vagy az Elep-
hant Bedroom Campben.
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5. NAP: SAMBURU/SHABA
Reggeli után folytatjuk a szafarizást az északi régióban. Az Ewaso Ny’iro folyó vize rengeteg vadat 
vonz magához. Ez a terület a fôként itt honos, ritka vadvilágáról híres. Étkezés és szállás az Ashnil 
Samburu Campben vagy az Elephant Bedroom Campben.

6. NAP: SAMBURU/SHABA – NAKURU-TÓ
Megközelítjük az Egyenlítôt, amint délre, a Nakuru-tó Nemzeti Parkba indulunk. Keresztülmegyünk 
a festôi Thomson-vízesésen, a hasadékvölgyön és a Menengai kráteren. A Nakuru-tavat gyakran fla-
mingók százezrei takarnak, mint egy élô szônyeget képezve. A síkság pedig otthont ad oroszlánok-
nak, orrszarvúknak, és sok vízi antilop csordának. Étkezés és szállás a Mbweha Luxury Campben 
vagy a Sarova Lionhills Lodge-ban.

7. NAP: NAKURU-TÓ – MAASAI MARA
Az ébresztô reggeli elfogyasztása után elindulunk Kenya leginkább kedvelt parkjába, a hatalmas 
Masai Marába egy vadlesre. Mara minden évben helyszínéül szolgál a világ egyik legnagyobb ter-
mészeti eseményének, az óriási vadvándorlásnak. Ebéd, vacsora és szállás a Tipilikwani Luxury 
Campben vagy a Sarova Mara Campben.

8. NAP: MAASAI MARA
Az egész napot szafarizással töltjük, ahol közelebbrôl is megtekinthetjük Marát, és a négy inten-
zív vadátvonulást. Találkozhatunk maszáj idôsekkel, és meglátogathatunk velük egy igazi maszáj 
falut. Táncolhatunk és énekelhetünk, és természetesen megcsodálhatjuk a gyönyörû gyöngyhím-
zéseket, és ragyogó ruhákat, melyeket saját maguk készítenek. Vacsora és szállás a Tipilikwani Lu-
xury Campben vagy a Sarova 
Mara Campben.

9. NAP: MAASAI MARA – NA-
IROBI
Reggeli után kijelentkezünk 
a hotelbôl, és visszatérünk 
Nairobiba. Egy varázslatos 
szafarit követôen megebé-
delünk a Carnivore Étterem-
ben, majd a hotelünkbe, vagy 
a repülôtérre indulunk.

AZ ÁR TARTALMAZZA:

 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatai-
nak díját.

1. Az ár az egy szobában megszálló személyek 
számától függ.

2. A menetrendszerinti repülôjegyek árát a válasz-
tott csomagtól függôen.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség ese-
tén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.

 � A nemzetközi repülôjegyek árát, illetve a vízumo-
kat.
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9 napos
Jambo Kenya Szafari

Ezen a vadfelfedezô kalandon az utazó megfigyelheti az afrikai vadállományt, még a tengerparti 
nyaralás elôtt. Lehetôségünk nyílik meglátogatni Kenya legjobb nemzeti parkjait is az egyes régi-
ókban.

1. nap: Érkezés Nairobiba

A Jomo Kenyatta Nemzetközi Repülôtérre érkezve egy idegenvezetô fogadja az utazót, majd elviszi 
a Fairview Hotelbe vagy a Panafric Hotelbe. Itt kapunk éjszakai szállást reggelivel.

2. nap: NAIROBI – NAKURU-TÓ

A szafari Nairobiban kezdôdik, majd ezt követôen autóval megközelítjük a Nakuru-tavi Nemzeti Par-
kot, mely flamingók és más madarak százainak ad otthont. Élvezzük a helyiek hagyományos táncá-
nak színes látványát. Részt vehetünk a táncban és közben tanulhatunk szuahéli énekeket. Étkezés és 
szállás a Mbweha Luxury Campben vagy a Sarova Lionhills Lodge-ban.

3. nap: NAKURU-TÓ – MASAI MARA

Reggeli után folytatjuk utunkat a Masai Mara vadrezervátumba, ahova ebédre érkezünk meg. Késô 
délutánig pihenôt tartunk, amikor is behajózunk az esti vadlesre, a marai vadvilágba. Étkezés és 
szállás a Tipilikwani Luxury Campben vagy a Sarova Mara Campben.

4. nap: MASAI MARA

Az egész napot Masai Marán töltjük. Masai Mara talán az egyik legismertebb park, melyet a tan-
zániai Szerengeti határol, ami legalább ugyanannyira híres. Majdnem minden látni kívánt állatfajt 
fellelhetünk itt. Minden évben, a természet legnagyszerûbb vándorlása tárul a szemünk elé, amikor 
milliónyi legelôt és vizet kutató gnú és zebra érkezik Masai Marára a Szerengetibôl, és marad itt, 
amíg vissza nem indulnak a hosszú és fáradságos hazavezetô úton. Étkezés és szállás az utazónak 
a Tipilikwani Luxury Campben vagy a Sarova Mara Campben.
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5. nap: MASAI MARA – NAIVASHA-TÓ

Reggeli után indulás a Naivasha-tóhoz, majd ebéd után az estét csónakázással töltjük, ahol meglá-
togatjuk a félhold szigetet és élvezzük a tökéletes látványt é a bôséges madárvilágot. Ebéd, vacsora 
és szállás a Lake Naivasha Sopa Lodge-ban vagy a Lake Naivasha Country Clubban.

6. nap: NAIVASHA-TÓ – AMBOSELI

Reggeli után kijelentkezünk a táborból, és autóval elmegyünk az Afrika legmagasabb hegyének 
lábánál, a Kilimandzsárónál fekvô Amboseli nemzeti parkba, ahol a szafari után elfogyasztjuk a jól 
megérdemelt ebédet. A vadles során csodálatos kilátásunk nyílik a hófödte hegycsúcsra, mely 
nagyszerű hátteret nyújt az elefántoknak, a zsiráfoknak, és az oroszlánoknak. Az utazónak lehetôsé-
ge van ellátogatni egy maszáj faluba. Étkezés és szállás a Sentrim Safari Campben vagy az Oltukai 
Lodgebanvagy az Amboseli Serena Lodgeban.

7. nap: AMBOSELI – TSAVO WEST

Reggeli után elhagyjuk Amboselit, és a Tsavo West Nemzeti Parkba megyünk, mely rejtelmes ter-
mészeti jelenségeknek és különleges vadvilágnak ad otthont. Meglátogatjuk Mzima springs-tés egy 
földalatti kunyhóból megcsodáljuk, ahogy a vízilovak a sárban dagonyáznak. Ellátogatunk a híres 
Shetani láva folyamhoz, és az orrszarvú meneékhez. Étkezés és szállás aNgulia Safari Lodge-ban-
vagy a Severin Safari Campben vagy a Kilaguni Serena Lodge-ban.

8. nap: TSAVO WEST – TSAVO EAST

A korai vadles után elfogyasztjuk a reggelit, majd folytatjuk utunkat a szállásig, ahova a fenséges 
ebédet követôen bejelentkezünk. A délutáni szafari során felfedezzük Kenya legnagyobb parkját, 
valamint lehetôséget kapunk arra is, hogy Tsavoban megnézzük a vörös elefántokat, és még sok 
más vadonélô állatfajt. Vacsora és szállás a Voi Safari Lodge-banvagy a Manyatta Safari Campben 
vagy a Ashnil Aruba Lodge-ban.

9. nap: TSAVO EAST – MOMBASA

Reggeli elôtt korai vadlesre indulunk, majd ebédig egy újabb szafarira megyünk. Délután meg-
kezdôdik a pihentetô tengerparti nyaralás.

AZ ÁR TARTALMAZZA:

 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatai-
nak díját.

• Az ár az egy szobában megszálló személyek 
számától függ.

• A menetrendszerinti repülôjegyek árát a válasz-
tott csomagtól függôen.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség ese-
tén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:

 � A mosodahasználatot és más személyes igény ki-
elégítésére alkalmas tételt, valamint a kommuniká-
ciós költségeket (úgy, mint telefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.

 � A nemzetközi repülôjegyek árát, illetve a vízumo-
kat.
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7 napos
szárnyalás a vadon felett

1. nap: NAIROBI – AMBOSELI

A Wilson repülôtérrôl 8:55-kor érkezés Amboselibe, ahonnan autóval megyünk a lodge-ba, miköz-
ben megcsodáljuk a helyi vadállományt. Délelôtt elfoglaljuk a szállást, majd az ebéd elfogyasztása 
után részt veszünk egy délutáni vadlesen. Étkezések és szállás a lodge-ban, a Sentrim Amboseli 
Campben vagy az Oltukai Lodge-ban. 

2. nap: AMBOSELI

A korai reggelit követôen a napot az Amboseli Nemzeti Parkban töltjük, ahol közvetlen közelbôl te-
kinthetjük meg az elefántokat, majd az ebéd után részt vehetünk egy vadlesen. Étkezések és szállás 
a lodge-ban, a Sentrim Amboseli Campben vagy az Oltukai Lodge-ban.

3. nap: AMBOSELI – SAMBURU

Repülôvel átutazunk Nairobiba, a Samburu vadrezervátumba, majd két éjszakát a fényûzô Ashnil 
Mara Camp vagy az Elephant Bedroom Camp sátortáborában töltünk, illetve itt étkezünk és veszünk 
részt a vadleseken is. Élvezzük a rezervátumban töltött idôt, melynek során találkozhatunk az afrikai 
vadvilág legritkább állatfajaival.

4. nap: SAMBURU

A kora reggeli szafari után elfogyasztjuk a reggelit, majd újabb szafari következik, ahol olyan ritka 
észak-kenyai állatfajokat tekinthetünk meg, mint a gerenuk, a leopárd, a baisa olyx és a szomáliai 
strucc. Ebédre visszatérünk, majd folytatjuk utunkat egy éjszakai vadlesre. Étkezés és szállás a tá-
borban.

5. nap: SAMBURU – MASAI MARA

Repülôvel érkezünk meg a világhírû Masai Mara Vadrezervátumba, ahol két napig az Ashnil Mara 
Campben vagy a Tipilikwani Luxury Campben szállunk meg, valamint itt étkezünk és veszünk részt 
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a vadleseken. Itt tartózkodásunk alatt felkutatjuk a „Nagy ötös”-t, azaz az oroszlánt, leopárdot, orr-
szarvút, elefántot, és bivalyt; valamint megtekintünk számos más vadat, és madárfajt.

6. nap: MASAI MARA

A teljes napot szafarival töltjük, hogy négy átfogó vadles segítségével közelebbrôl is megismerjük 
Marát. Találkozunk idôs maszáj emberekkel, akik megmutatnak nekünk egy maszáj falut, majd pe-
dig közös éneklésre és táncra invitálják az utazót. Bepillantást nyerhetünk a csodálatos, saját kezû-
leg készített gyöngyhímzéseik, és gyönyörû ruháik közé. Vacsora és szállás a táborban.

7. nap: MASAI MARA – NAIROBI

Délután repülôvel visszatérés Nairobiba. Érkezés után elszállítjuk az utazót a választott hotelhez.

AZ ÁR TARTALMAZZA:

 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy büfé-
reggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatainak 
díját.

1. Az ár az egy szobában megszálló személyek szá-
mától függ.

2. A menetrendszerinti repülôjegyek árát a válasz-
tott csomagtól függôen.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség esetén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint tele-
fonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.

 � A nemzetközi repülôjegyek árát, illetve a vízumo-
kat.
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7 napos
kenyai Mosoly Szafari

Élje át a változatos kenyai vadlesek élményét a legendás Masai Mara Nemzeti Parkban, a fényûzô 
északi Samburun, valamint a Nagy-hasadékvölgy tavainál, és Mount Kenya térségében.

1. nap: NAIROBI – MASAI MARA

Érkezéskor a személyzet köszönti az utazót egy rövid eligazítással egybekötve. Ezután elindulunk 
Nairobiba, és egy csodálatos utazáson veszünk részt a meredek lejtôk és a Nagy-hasadékvölgy 
mentén, ahol egy rövid pihenô alkalmával élvezhetjük a gyönyörû kilátást a Longonot hegyre. Ezt 
követôen tovább autózunk a völgymeder felé, keresztezve a Longonot mûhold állomást a gyö-
nyörûszavannák lankái felé. Éppen idôben érkezünk meg az ínycsiklandó ebédhez, mely után részt 
veszünk az elsô délutáni szafarinkon, ahol megtekinthetjük a híres Masai Mara élôvilágát. Étkezés 
és szállás a Tipilikwani Luxury Campben vagy a Sarova Mara Campben.

2. nap: MASAI MARA

Kellemes madárcsicsergés ébreszti az utazót a korai vadleshez, melyet ínycsiklandó reggeli és 
ebéd követ, azok után pedig újabb vadles követ. Masai Mara a világ vadonélô állatainak legna-
gyobb természetes élôhelye. Találkozhatunk elefánttal, orrszarvúval, oroszlánnal, gepárddal, zebrá-
val, zsiráffal, antiloppal, gnúval, bushbuckkal, vízi antiloppal, sakállal, mongúzzal, hiénával, dik dik-
kel, impalával, gazellával, vízilóval, és krokodillal. Vacsora és szállás a Tipilikwani Luxury Campben 
vagy a Sarova Mara Campben.

3. nap: MASAI MARA –NAKURU-TÓ

A pompás reggeli elfogyasztása után elindulunk a Nagy-hasadékvölgyben található Nakuru-tóhoz. 
Az érkezôt ínycsiklandó ebéd várja, melynek elfogyasztása után vadlesre indulunk, hogy megte-
kintsük a hatalmas flamingó populációt, a ritka és nehezen fellelhetô leopárdokat, orrszarvúkat és 
más vadakat. A Nakuru-tó otthont ad továbbá az afrikai bivalynak és az afrikai antilopnak. Vacsora és 
szállás a Mbweha Luxury Campben vagy a Sarova Lionhills Lodge-ban.
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4. nap: NAKURU-TÓ – SWEETWATERS

Reggeli után átutazunk Észak-Kenyába a Nagy-hasadékvölgy csodálatos tájain keresztül, hiszen egy 
2 és fél órás út alkalmával átszeljük az egyenlítôt, majd ebédre megérkezünk Serena Sweetwatersbe 
egy rövid pihenôre. 4 órakor vadlesre indulunk, hogy megnézzük az elefántokat, bivalyokat, orosz-
lánokat, és orrszarvúakat, esetleg hiénákat, bushbuckokat, és vízi antilopokat. Vacsora és éjszakai 
vadles a Sweetwaters Serena Lodge-ban.

5. nap: SWEETWATERS – SAMBURU 

A pihenést ínycsiklandó reggeli követi, majd pedig kijelentkezünk a szállodából, és egy kalandos 
kocsikázásra indulunk a búza ültetvényeken keresztül a Samburu vadrezervátum félig kiszáradt te-
rületére. A finom ebéd után részt veszünk az elsô vadlesen. Samburu a csíkos zebra, a kéknyakú 
szomáliai strucc, a ritka gerenuk, a hálós zsiráf és természetesen rengeteg elefánt és bivaly lakhe-
lye, továbbá otthona az oroszlánnak, leopárdnak, krokodilnak, hiénának és gepárdnak. A kisebb 
vadállatok között pedig találkozhatunk galagóval, északi petymeggel, szervállal és tarajos süllel. 
Étkezés és szállás az Ashnil Samburu Campben vagy az Elephant bedroom Campben.

6. nap: SAMBURU

Reggeli elôtt vadlesre indulunk, majd a délelôtti szafarit követôen ebéd, majd egy újabb vadles várja 
az utazót. Vacsora és szállás az Ashnil Samburu Campben vagy az Elephant bedroom Campben.

7. nap: NAIROBI ÉS UTAZÁS HAZA

Élvezzük a pihentetô utazást, melyet reggeli követ, majd érkezés Nairobiba, ahol ebéd vár minket a 
Carnivore étteremben. Ezután érkezés a reptérre, vagy a választott hotelbe Nairobiban.

AZ ÁR TARTALMAZZA: 
 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatai-
nak díját.

1. Az ár az egy szobában megszálló személyek 
számától függ.

2. Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség ese-
tén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA: 
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.

 � A nemzetközi repülôjegyek árát, illetve a vízumo-
kat.
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7 napos túra,
átszelve az Egyenlítôt

Ez az utazás ideális azok számára, akik szeretnék megnézni a „Nagy Ötös”-t, a túrán ugyanis garan-
táltan közelebbrôl is megismerkedhetünk az oroszlánokkal, bivalyokkal, elefántokkal, leopárdokkal, 
és orrszarvúkkal egészen különbözô ökoszisztémáikban.

1. nap: Nairobi – Samburu

Indulás Nairobiba, keresztezve a közép kenyai kávé és teaültetvényeket, majd áthaladva az Egyen-
lítôn északi irányban, ahol megérkezve a Samburu nemzeti parkba egy csodálatos ebédet fogyaszt-
hat el az utazó. Az estét vadlessel töltjük, ahol olyan ritka állatokat tekinthetünk meg, melyek más 
parkokban nem fellelhetôk. Ezután vacsorára visszamegyünk a szállásra. Reggeli után egész nap 
állatokat lesünk, az étkezések és szállás az Ashnil Samburu Campben vagy az Elephant bedroom 
Campben lesz.

2. nap: Samburu

A korai vadles után reggeli várja a vendégeket. Ezt követôen folytatóik a szafari, ahol olyan ritka 
észak-kenyai állatok után kutatunk, mint a gerenuk, a leopárd, a baisa olyx, vagy a szomáliai strucc. 
Ebédre visszatérünk a szállásra, mielôtt behajóznánk egy újabb vadlesre. Étkezések és szállás az 
Ashnil Samburu Campben vagy az Elephant bedroom Campben lesz.

3. nap: Samburu – Mount Kenya

A kora reggeli szafari után délre autózunk. Az éjszakát a Mountain lodge-ban töltjük, ami egy faház 
a Mount Kenya nemzeti parkban. Élvezzük a vadállatok és víznyelô közeli látványát. Vacsora és szál-
lás a Serena Mountain Lodge-ban.

4. nap: Mount Kenya – Nakuru-tó

Reggeli után folytatjuk utunkat délre, ahol is ellátogatunk a Thomson-vízeséshez, majd pedig a Na-
kuru-tó nemzeti parkban megebédelünk. A nap hátralévô részét vadlessel töltjük a parkban, ahol a 
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vadon élô állatok mellett rengeteg madarat, és még néhány ritka fajt is láthatunk, melyek mind itt 
találnak menedéket. Étkezés és szállás a Mbweha Luxury Campben vagy a Sarova Lionhills Lodge-
ban.

5. nap: Nakuru-tó – Masai Mara

A korai vadles után reggeli, majd ebédidôben érkezés Masai Marára. Két éjszakát ebben a kenyai 
jewel parkban töltünk a változatos növény és állatvilág társaságában. Extra programjaink közt sze-
repel egy Masai falu megtekintése, a léghajós, a gyalogos, illetve az éjszakai szafari, ahol ez kivite-
lezhetô. Étkezés és szállás a Tipilikwani Luxury Campben vagy a Sarova Mara Campben.

6. nap: Masai Mara

Kora reggel és este vadlesre megyünk. A lélegzetelállító kilátások hazájában élvezzük a lankákon 
csapatokba verôdött növényevôk és ragadozók látványát: bivalyok, fekete orrszarvúk, vízilovak, le-
opárdok, gepárdok, oroszlánok, közönséges zebrák, kongonik,fehér szakállú gnúk,varacskos disz-
nók, és gazellák élnek itt. Étkezés és szállás a Tipilikwani Luxury Campben vagy a Sarova Mara 
Campben.

7. nap: Masai Mara – Nairobi

Reggeli után indulás Nairobiba, illetve ebéd a Carnivore étteremben. Ez után városnézés következik 
Nairobiban, vagy pedig érkezés a repülôtérre, ahonnan az utazó elrepülhet következô állomására.

AZ ÁR TARTALMAZZA:

 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy büfé-
reggelivel a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatainak 
díját.

– Az ár az egy szobában megszálló személyek szá-
mától függ.

– Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség esetén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint tele-
fonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.
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4 nap Masai Marán,
a Nakuru-tónál

A Nagy-hasadékvölgy és a Marai szafari után ellátogatunk Nairobiba, és a világhírû Masai Mara/
Nakuru-tó nemzeti parkot, mely Kenya legismertebb vadrezervátuma.

1. nap: NAIROBI - MASAI MARA

A hotelbôl korán reggel indulás a repülôtérre, a Nairobiba tartó járathoz. Az érkezést követôen részt 
veszünk egy csodálatos utazáson a Nagy-hasadékvölgynél, ahol élvezhetjük a páratlan kilátást a 
Longonot hegyrôl. A rövid pihenô után tovább autózunk a völgymeder felé, keresztezve a Longonot 
mûhold állomást a gyönyörû szavannák lankái felé. Éppen idôben érkezünk meg az ínycsiklandó 
ebédhez, mely után részt veszünk az elsô délutáni szafarinkon, ahol megtekinthetjük a híres Masai 
Mara élôvilágát. Vacsora és szállás a Sentrim Mara Campben vagy az Ashnil Mara Campben.

2. nap: MASAI MARA

Kellemes madárcsicsergés ébreszti az utazót a korai vadleshez, melyet ínycsiklandó reggeli és 
ebéd követ, azok után pedig újabb vadles követ. Masai Mara a világ vadonélô állatainak legna-
gyobb természetes élôhelye. Találkozhatunk elefánttal, orrszarvúval, oroszlánnal, gepárddal, zeb-
rával, zsiráffal, antiloppal, gnúval, bushbuckkal, vízi antiloppal, sakállal, mongúzzal, hiénával, dik 
dikkel, impalával, gazellával, vízilóval, és krokodillal. Vacsora és szállás a Sentrim Mara Campben 
vagy az Ashnil Mara Campben.

3. nap: MASAI MARA - NAKURU-TÓ

A pompás reggeli elfogyasztása után elindulunk a Nagy-hasadékvölgyben található Nakuru-tóhoz. 
Az érkezôt ínycsiklandó ebéd várja, melynek elfogyasztása után vadlesre indulunk, hogy megte-
kintsük a hatalmas flamingó populációt, a ritka és nehezen fellelhetô leopárdokat, orrszarvúkat és 
más vadakat. A Nakuru-tó otthont ad továbbá az afrikai bivalynak és az afrikai antilopnak. Vacsora és 
szállás a Flamingo hills Campben vagy a Sentrim Elementaita Campben.
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4. nap: NAKURU-TÓ - NAIROBI

A pihentetô ébredés után reggeli, indulás Nairobiba, majd ebéd a Carnivore étteremben. Ezt kö-
vetôen elindulunk a repülôtérre, a Mombasába tartó járathoz. Érkezés után visszatérés a hotelbe.

AZ ÁR TARTALMAZZA:

 � A többnyelvû sofôr és idegenvezetô szolgálatai-
nak díját.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � A parkbelépôket és az illetéket a választott cso-
magtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is.

 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel a választott csomagtól függôen.

– Az ár az egy szobában megszálló személyek szá-
mától függ.

– A menetrendszerinti repülôjegyek árát a válasz-
tott csomagtól függôen.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség ese-
tén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A hotel/lodge egyéb költségeit.

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.
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6 napos Safari

1. NAP: ARUSHA – MANYARA-TÓ

Reggeli után autóval indulás a Manyara-tóhoz. Ebéd után egy nagyszerû, szervezett vadlesen vehe-
tünk részt a hatalmas tó partján, ami több mint 350 madárfajnak ad otthont. A vadles után a mahagóni 
erdôhöz, és a füves-bokros mocsárhoz vezet az utunk. Megkeressük a híres fára mászó oroszláno-
kat. Étkezés és szállás a Lake Manyara Hotelben.

 2. NAP: MANYARA-TÓ – SERENGETI
Másnap kakaskukorékolásra ébredünk, és napfelkeltekor elindulunk a híres Serengeti vadonba. 
Érkezés ebédre, majd egy rövid pihenôt követôen egy különleges délutáni vadlesen veszünk részt. 
Étkezés és szállás a Katikati Tented Táborban.

3. NAP: SERENGETI

Kora hajnalban, még a reggeli elfogyasztása elôtt, indulás vadlesre, ahol megtekinthetjük a leg-
nagyobb és legkülönbözôbb gnú és zebracsapatok vándorlását. Igény esetén Balloon Szafarit, és 
kirándulást is szervezünk. Étkezés és szállás a táborban.

4. NAP: SERENGETI

Kora hajnalban, még a reggeli elfogyasztása elôtt, indulás vadlesre, ahol megtekinthetjük a leg-
nagyobb és legkülönbözôbb gnú és zebracsapatok vándorlását. Igény esetén Balloon Szafarit, és 
kirándulást is szervezünk. Étkezés és szállás a táborban.



www.facebook.com/KenyaiMagyarok   |  Web: www.jamborafikitravel.com

Jambo Rafiki Travel Services  |  Diani Beach Road  Jambo Rafiki Travel Services  |  Diani Beach Road  l  80401-5572 Diani Beach, Kenya  l  P.O.Box 5572
Reg. no: BN/2012/200612  l  Telefon: +254 717 555 166, +36 21 2525 045  | Facebook: www.facebook.com/KenyaiMagyarok

E-mail: info@jamborafikitravel.com, travel@jamborafikitravel.com  |  Web: www.jamborafikitravel.com  80401-5572 Diani Beach, Kenya  l  P.O.Box 5572

5. NAP: SERENGETI – NGORONGORO KRÁTER

Reggeli után elindulunk a híres Ngorongoro kráterhez, ahova ebédidôben érkezünk meg. Az ebéd 
elfogyasztása után a Szafari terepjáróval lemegyünk a kráterhez. Ez a varázslatos, természet alkot-
ta amfiteátrum Afrika legnagyobb állatpopulációjának ad otthont. A rövid fû lehetôvé teszi, hogy a 
vadakat egészen közelrôl megfigyelhessük, páratlan élményt biztosítva ezzel az utazó számára. A 
piknik ebédet a kráterben fogyasztjuk el, majd este vacsorára visszatérünk a szálláshelyre, a Ngo-
rongoro Farm Házba.

6. NAP: NGORONGORO – ARUSHA

Reggeli után visszatérünk Arusha-ba, az éjszakai szállásra.

A programot érintô további információért, valamint a szállások részleteiért kereese irodánkat

AZ ÁR TARTALMAZZA:
 � A szállást teljes ellátással, svédasztallal, vagy bü-
féreggelivel, a választott csomagtól függôen.

 � Az utaztatást, beleértve a választott csomagnak 
megfelelô vadlest és a kirándulásokat is,

 � A parkbelépôket és az illetéket.

 � Hûtött ásványvizet a szafari során.

 � A hotel szervizdíjait, és a hivatali adókat.

 � Az ár az egy szobában megszálló személyek szá-
mától függ.

 � Az ügyeletes orvos készenléti díját szükség ese-
tén.

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
 � A borravalókat, a mosodahasználatot és más sze-
mélyes igény kielégítésére alkalmas tételt, vala-
mint a kommunikációs költségeket (úgy, mint te-
lefonhívás).

 � A sofôrök, idegenvezetôk, valamint a személyzet 
tagjainak szánt borravalót.
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Masai Mara Air Safari

Masai Mara a kenyai nemzeti parkok királya, itt forgatták a Távol Afrikától c. film sok jelenetét és a 
National Geographic természetfilmjeit. A 600 kilométeres repülôút már önmagában is fantasztikus 
élmény, az alacsony repülési magasságból megcsodálhatjuk a levegôbôl is Kenya gyönyörû szavan-
náit és hegyeit – köztük az örök hóval fedett Kilimanjaro-t is.

2 nap Masai Marán
1. nap: Reggel a menetrendhez igazítva érkezik a transzfert végzô autó a hotel recepciójához. Di-
anin található egy kis repülôtér, ahonnan indul a menetrendszerint közlekedô repülôgép a Masai 
Mara Nemzeti parkba. A park repülôterén vár minket egy jeep vezetôvel, aki a választott szálláshely-
re fog elvinni minket, miközben szafarizunk. Érkezés ebédre, majd egy rövid pihenô követi, amíg 
újra elindulunk a vadak nyomába. Szafarink alatt találkozhatunk: oroszlánnal, zsiráffal, gepárddal, 
vizílóval, krokodillal, orrszarvúval… Este vacsora és szállás a választott luxus táborhelyen.

2. nap: A kora reggeli ébresztô után újabb állatlesre indulunk egészen ebédig. A reggelink a nem-
zeti park közepén lesz. A vezetônk hozza magával és ô fog egy kisasztalra nekünk megteríteni. 
Ebédre visszatérünk választott szálláshelyünkre, majd check-out és transzfer a reptérre, miközben 
lehetôségünk lesz utolsó, rövid szafarink alatt megtekinteni a vadakat. Dianin vár minket a transzer 
autó, ami visszavisz az óceánparti hotelünkbe.
A Safari ára az utazás idôpontjától és a résztvevôk számától függ, kérjen ajánlatot!

Az alábbi szálláslehetôségek
közül lehet választani:

 � Olumara Safari Camp

 � Tipilikwani Luxury Camp

 � Ashnil Mara Camp

 � Governors Camp

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a repülôjegyet

 � jeepes szafarit

 � transzfereket

 � a szállást

 � teljes ellátást (napi háromszori étkezést, italfo-
gyasztás nélkül)

 � parkbelépôt
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3 nap Masai Marán 
1. nap: Reggel a menetrendhez igazítva érkezik a transzfert végzô autó a hotel recepciójához. Di-
anin található egy kis repülôtér, ahonnan indul a menetrendszerint közlekedô repülôgép a Masai 
Mara Nemzeti parkba. A park repülôterén vár minket egy jeep vezetôvel, aki a választott szállás-
helyre fog elvinni minket, miközben szafarizunk. Érkezés ebédre, majd egy rövid pihenô követi, 
amíg újra elindulunk a vadak nyomába. Szafarink alatt találkozhatunk: oroszlánnal, zsiráffal, gepárd-
dal, vizílóval, krokodillal, orrszarvúval… Este vacsora és szállás a választott luxus táborhelyen.
2. nap: Egész nap az állatok nyomában leszünk, kivéve a reggelit, az ebédet és a délutáni rövid 
pihenôt.
3. nap: A kora reggeli ébresztô után újabb állatlesre indulunk egészen ebédig. A reggelink a nem-
zeti park közepén lesz. A vezetônk hozza magával és ô fog egy kisasztalra nekünk megteríteni. 
Ebédre visszatérünk választott szálláshelyünkre, majd check-out és transzfer a reptérre, miközben 
lehetôségünk lesz utolsó, rövid szafarink alatt megtekinteni a vadakat. Dianin vár minket a transzer 
autó, ami visszavisz az óceánparti hotelünkbe.
A Safari ára az utazás idôpontjától és a résztvevôk számától függ, kérjen ajánlatot!

 

4 nap Masai Marán
1. nap: Reggel a menetrendhez igazítva érkezik a transzfert végzô autó a hotel recepciójához. Di-
anin található egy kis repülôtér, ahonnan indul a menetrendszerint közlekedô repülôgép a Masai 
Mara Nemzeti parkba. A park repülôterén vár minket egy jeep vezetôvel, aki a választott szállás-
helyre fog elvinni minket, miközben szafarizunk. Érkezés ebédre, majd egy rövid pihenô követi, 
amíg újra elindulunk a vadak nyomába. Szafarink alatt találkozhatunk: oroszlánnal, zsiráffal, gepárd-
dal, vizílóval, krokodillal, orrszarvúval… Este vacsora és szállás a választott luxus táborhelyen.
2-3. nap: Egész nap az állatok nyomában leszünk, kivéve a reggelit, az ebédet és a délutáni rövid 
pihenôt.
4. nap: A kora reggeli ébresztô után újabb állatlesre indulunk egészen ebédig. A reggelink a nem-
zeti park közepén lesz. A vezetônk hozza magával és ô fog egy kisasztalra nekünk megteríteni. 
Ebédre visszatérünk választott szálláshelyünkre, majd check-out és transzfer a reptérre, miközben 
lehetôségünk lesz utolsó, rövid szafarink alatt megtekinteni a vadakat. Dianin vár minket a transzer 
autó, ami visszavisz az óceánparti hotelünkbe.
A Safari ára az utazás idôpontjától és a résztvevôk számától függ, kérjen ajánlatot!

Az alábbi szálláslehetôségek
közül lehet választani:

Olumara Safari Camp
Tipilikwani Luxury Camp
Ashnil Mara Camp
Governors Camp

A szolgáltatás tartalmazza:

a repülôjegyet
jeepes szafarit
transzfereket
a szállást
teljes ellátást (napi háromszori étkezést, italfo-
gyasztás nélkül)
parkbelépôt

Az alábbi szálláslehetôségek
közül lehet választani:

Olumara Safari Camp
Tipilikwani Luxury Camp
Ashnil Mara Camp
Governors Camp

A szolgáltatás tartalmazza:

a repülôjegyet
jeepes szafarit
transzfereket
a szállást
teljes ellátást (napi háromszori étkezést, italfo-
gyasztás nélkül)
parkbelépôt
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Private Jeep Safari

A speciálisan szafarihoz átalakított Toyota Landcruiser terepjárókban 2-5 felnôtt és 1-2 gyerek utaz-
hat kényelmesen, nagyobb létszám esetén több autó megy együtt konvojban. Az autó teteje nyitható, 
ahonnan állva lehet fotózni és csodálni a vadon élô állatokat. A szafari privát, tehát nem kell más 
turistákkal együtt utazni.
A kocsiban található egy “cooler box”, innen hideg ásványvíz fogyasztható korlátlan mennyiségben.
Létszám: 2-5 felnôtt + 1-2 gyerek / autó
Amit érdemes hozni: fürdôruhát, sportcipôt, kalapot vagy sapkát, kamerát és/vagy fényképezôgé-
pet, távcsövet, napszemüveget, naptejet, szúnyogriasztó sprayt, estére hosszú ujjú felsôt – és sok-
sok jókedvet.
A szafari ára az utazás idôpontjától és a résztvevôk számától függ, kérjen ajánlatot! 

Délutáni szafari Shimba Hillsben
A Shimba Hills nemzeti park csupán 50 km-re fekszik Dianitól. Itt található a Sheldrick vízesés, amit 
Kenya egyik utolsó esôerdôje táplál. A dzsungelen át két kilométeres gyalogtúrával közelíthetô meg, 
melyen fegyveres vadôrök kísérik a látogatókat. Azoknak javasoljuk, akik rövidebb idôt töltenek az 
országban, vagy gyerekek miatt nem akarnak több napos túrára indulni. A szafari privát, tehát nem 
kell más turistákkal együtt utazni.
Ebéd után, 12.30-kor találkozó a hotelben a recepciónál és indulás Shimba Hillsbe, Kenya utolsó tró-
pusi esôerdejébe, mely hires gazdag madárfajairól, pillangóiról, fafajtáiról. Egyedül itt található sab-
le antilop (fekete antilop). A világon két helyen találkozhatunk forest (erdei) elefántokkal, az egyik 
hely ebbôl Shimba Hills. A bejáratnál csatlakozik egy fegyveres ôr, aki a kísérônk lesz a vízeséshez 

A szolgáltatás tartalmazza:
 � privát jeep szafarit

 � a parkbelépôt

 � korlátlan hûtôtt ásványvíz fogyasztását a szafari alatt

 � egy palack hûtött pezsgô elfogyasztását a vadonban
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való látogatásunkor. Miközben autózunk a vízeséshez lehetôségünk lesz meglesni a vadállatokat. 
Miután megérkeztünk az ösvényhez, elindulunk a két kilométeres, izgalmas gyalogtúránkra. A zárt 
sportcipôt javasoljuk a sétához, fürdôruhát és egy ásványvízet mindenképp vigyünk magunkkal. A 
fürdôzés és a séta után ismét vadles. Hat óra körül a nemzeti parkot elhagyva elindulunk egy “titkos 
helyre”, egy helyi falun keresztül, ahol Digok élnek. Ez a “titkos hely” 600 méterre található a tenger-
szint felett. A kilátás csodálatos lesz, látni lehet az óceánt, az alattunk folyó folyókat. Majd egy sziklán 
ücsörögve, miközben nézzük, hogyan megy le szembe velünk a nap, megiszunk egy üveg pezsgôt. 
Majd indulás vissza az óceánpartra a hotelbe. A várható érkezési idô: 20.00 óra.

Két nap a Tsavo East-en
A két napos privát Jeep Safari kicsiknek és nagyoknak is fantasztikus élmény, egy Kenyai utazásnál 
ez a minimum “kötelezô” program. Azoknak javasoljuk, akik rövidebb idôt töltenek az országban, 
vagy gyerekek miatt nem akarnak több napos túrára indulni. A szafari privát, tehát nem kell más 
turistákkal együtt utazni.

1. nap: Reggel 06.00 órakor találkozó a hotel recepciójánál és indulás Tsavo Eastre Mombasán ke-
resztül. Egy gyors kávészünet az út mentén, majd egy Masai falu látogatása (ahol megismerhetjük a 
tûzgyújtás rejtelmeit, megnézhetjük, hogy hol és hogyan élnek a masaiok, meglátogathatjuk a masai 
gyerekek iskoláját és végezetül vásárolhatunk a masai piacon nyakláncokat, karkötöket amiket ôk 
maguk készítettek. Belépés a nemzeti parkba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresz-
tül szafari következik a Manyatta Camp eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres 
vörös elefántokkal, különbözô antilopokkal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg 
madárfajjal. Érkezés után check-in, ebéd, egy kis pihenô vagy egy kis fürdés a sátorhoz tartozó 
privát medencében. A relaxálás után újra elindulunk a vadak nyomába. Miközben megy le a nap, 
megállunk útközben valahol a nemzeti parkban és elfogyasztunk egy üveg finom, száraz pezsgôt. A 
romantikus italozás után elindulunk vissza a camp-be, ahol finom, ízletes vacsora vár minket.

2. nap: A kora reggeli állatles után egy fenséges reggeli várja a szafarizokat a camp-ben. A sze-
rencsések reggeli közben csodálhatják a zsiráfokat vagy zebrákat amint jóízûen falatoznak nem 
messze, a parkban. Check-out, majd újra a vadak nyomába eredünk, míg el nem érjük a Bachuma 
kaput. A parkot mindig abban az idôpontban kell elhagyni amelyik idôpontban a belépés történt (a 
parkba a belépô mindig 24 órára szól). Tsavo Eastet elhagyva visszaindulás az óceánpartra, a hotel-
ba. Érkezés a délutáni órákban.

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a privát jeep szafarit

 � a szállást a Manyatta Campben

 � teljes ellátást (napi háromszori étkezést, italfogyasztás nélkül)

 � korlátlan hûtôtt ásványvíz fogyasztását a szafari alatt

 � a parkbelépôt

 � a masai falu látogatást

 � egy üveg hûtôtt pezsgô elfogyasztását a vadonban

 � a második napon egy plusz ebédet 
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Két nap a Tsavo East-en + Shimba Hills
A két napos privát Jeep Safari kicsiknek és nagyoknak is fantasztikus élmény, egy Kenyai utazásnál 
ez a minimum “kötelezô” program. Shimba Hills-sel kiegészítve pedig teljes két napot lehet szafari-
val tölteni.  Azoknak javasoljuk, akik rövidebb idôt töltenek az országban, vagy gyerekek miatt nem 
akarnak több napos túrára indulni. A szafari privát, tehát nem kell más turistákkal együtt utazni.

1. nap: Reggel 06.00 órakor találkozó a hotel recepciójánál és indulás Tsavo Eastre Mombasán ke-
resztül. Egy gyors kávészünet az út mentén, majd egy Masai falu látogatása (ahol megismerhetjük a 
tûzgyújtás rejtelmeit, megnézhetjük, hogy hol és hogyan élnek a masaiok, meglátogathatjuk a masai 
gyerekek iskoláját és végezetül vásárolhatunk a masai piacon nyakláncokat, karkötöket amiket ôk 
maguk készítettek. Belépés a nemzeti parkba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresz-
tül szafari következik a Manyatta Camp eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres 
vörös elefántokkal, különbözô antilopokkal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg 
madárfajjal. Érkezés után check-in, ebéd, egy kis pihenô vagy egy kis fürdés a sátorhoz tartozó 
privát medencében. A relaxálás után újra elindulunk a vadak nyomába. Miközben megy le a nap, 
megállunk útközben valahol a nemzeti parkban és elfogyasztunk egy üveg finom, száraz pezsgôt. A 
romantikus italozás után elindulunk vissza a campbe, ahol finom, ízletes vacsora vár minket.

2. nap: A korai fenséges reggeli után, check-out majd újra a vadak nyomába eredünk, míg el nem 
érjük a Bachuma kaput. Tsavo Eastet elhagyva elindulunk Shimba Hills irányába, Kenya utolsó tró-
pusi esôerdejébe, mely hires gazdag madárfajairól, pillangóiról, fafajtáiról. Egyedül itt található sab-
le antilop (fekete antilop). A világon két helyen találkozhatunk forest (erdei) elefántokkal, az egyik 
hely ebbôl Shimba Hills.  Shimba Hillst nem fôútvonalon keresztül fogjuk megközelíteni, hanem 
egy „helyi úton“. Számítani kell arra, hogy végig zötykölödni fogunk. A bejáratnál csatlakozik egy 
fegyveres ôr, aki a kísérônk lesz a vízeséshez való látogatásunkor. Miközben autózunk a vízeséshez 
lehetôségünk lesz meglesni a vadállatokat. Miután megérkeztünk az ösvényhez, elindulunk a két 
kilométeres, izgalmas gyalogtúránkra. A zárt sportcipôt javasoljuk a sétához, fürdôruhát és egy ás-
ványvízet mindenképp vigyünk magunkkal. A fürdôzés és a séta után ismét vadles. Hat óra körül a 
nemzeti parkot elhagyva elindulunk egy “titkos helyre”, egy helyi falun keresztül, ahol Digok élnek. 
Ez a “titkos hely” 600 méterre található a tengerszint felett. A kilátás csodálatos lesz, látni az óceánt, 
alattunk folyó folyókat. Majd egy sziklán ücsörögve, miközben nézzük, hogyan megy le szembe 
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velünk a nap, megiszunk egy üveg pezsgôt. Majd elindulunk vissza az óceánpartra a hotelbe. A 
várható érkezési idô: 20.00 óra.

A szolgáltatás tartalmazza:

a privát jeep szafarit
a szállást a Manyatta Campben
teljes ellátást (napi háromszori étkezést, italfogyasztás nélkül)
korlátlan hûtôtt ásványvíz fogyasztását a szafari alatt
a parkbelépôket
a masai falu látogatást
két üveg hûtôtt pezsgô elfogyasztását a vadonban
Shimba Hills-ben egy picknic ebédet
 

Három nap Tsavo Easten + Tsavo Westen
A három napos privát Jeep Safari alatt szinte garantált, hogy minden vadon élô állatot közelrôl meg-
ismerhessünk Kenya két legnagyobb nemzeti parkjában. A szafari privát, tehát nem kell más turis-
tákkal együtt utazni.
1. nap: Reggel 06.00 órakor találkozó a hotel recepciójánál és indulás Tsavo Eastre Mombasán ke-
resztül. Egy gyors kávészünet az út mentén, majd egy masai falu látogatása (ahol megismerhetjük a 
tûzgyújtás rejtelmeit, megnézhetjük, hogy hol és hogyan élnek a masaiok, meglátogathatjuk a masai 
gyerekek iskoláját és végezetül vásárolhatunk a masai piacon nyakláncokat, karkötöket amiket ôk 
maguk készítettek. Belépés a nemzeti parkba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresztül 
szafari következik a Manyatta Camp eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres vö-
rös elefántokkal, különbözô antilopokkal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal…….és rengeteg 
madárfajjal. Érkezés után check-in, ebéd, egy kis pihenô vagy egy kis fürdés a sátorhoz tartozó 
privát medencében. A relaxálás után újra elindulunk a vadak nyomába. Miközben megy le a nap, 
megállunk útközben valahol a nemzeti parkban és elfogyasztunk egy üveg finom, száraz pezsgôt. A 
romantikus italozás után elindulunk vissza a campbe, ahol finom, ízletes vacsora vár minket.

2. nap:  A korai fenséges reggeli után, check-out majd újra a vadak nyomába eredünk, míg el nem 
hagyjuk Tsavo Eastet. A parkot elhagyva elindulunk Taita Hills irányába. Útközben megállunk cu-
korkákat és ajándékokat osztogatni a helyi gyerekeknek. Tsavo Westet elérve a Lions Bluff lodge-ig 
újabb szafariben lesz részünk. A check-int egy ízletes ebéd és egy kis pihenés követi. Délutáni állat-
lesünk alatt találkozhatunk: gepárddal, oroszlánnal, leopárddal, zsiráffal, zebrával, antiloppal… Az 
oroszlán sziklához elérve, megmásszuk azt és a tetején ülve nézzük a naplementét és az állatokat, 
miközben elfogyasztunk egy üveg pezsgôt. Este vacsora a lodge-ban.

3. nap: A korai ízletes reggeli és a check-out után kezdetét veszi utolsó szafarink. A szafari alatt Tsa-
vo Westen madarakat fogunk etetni kenyérrel. Elhagyva a parkot lesz egy megálló Voi-ban, ahol el-
költjük ebédünket, majd visszaindulás az óceánpartra, a hotelbe. Érkezés a késô délutáni órákban.

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a privát jeep szafarit

 � a szállást a Manyatta Camp-ben és a Lions Bluff Lodge-ban

 � teljes ellátást (napi háromszori étkezést, italfogyasztás nélkül)

 � korlátlan hûtôtt ásványvíz fogyasztását a szafari alatt

 � a parkbelépôket

 � a masai falu látogatást

 � két üveg hûtôtt pezsgô elfogyasztását a vadonban

 � második nap egy plusz ebédet 



Jambo Rafiki Travel Services  |  Diani Beach Road  Jambo Rafiki Travel Services  |  Diani Beach Road  l  80401-5572 Diani Beach, Kenya  l  P.O.Box 5572
Reg. no: BN/2012/200612  l  Telefon: +254 717 555 166, +36 21 2525 045  | Facebook: www.facebook.com/KenyaiMagyarok

E-mail: info@jamborafikitravel.com, travel@jamborafikitravel.com  |  Web: www.jamborafikitravel.com  80401-5572 Diani Beach, Kenya  l  P.O.Box 5572

www.facebook.com/KenyaiMagyarok   |  Web: www.jamborafikitravel.com

Jambo Rafiki Travel Services  |  Diani Beach Road  Jambo Rafiki Travel Services  |  Diani Beach Road  l  80401-5572 Diani Beach, Kenya  l  P.O.Box 5572
Reg. no: BN/2012/200612  l  Telefon: +254 717 555 166, +36 21 2525 045  | Facebook: www.facebook.com/KenyaiMagyarok

E-mail: info@jamborafikitravel.com, travel@jamborafikitravel.com  |  Web: www.jamborafikitravel.com  80401-5572 Diani Beach, Kenya  l  P.O.Box 5572

www.facebook.com/KenyaiMagyarok   |  Web: www.jamborafikitravel.com

Három nap Tsavo Easten + Tsavo Westen + Shimba Hillsen
A három napos privát Jeep Safari alatt szinte garantált, hogy minden vadon élô állatot közelrôl meg-
ismerhessünk Kenya két legnagyobb nemzeti  parkjában. Shimba Hills-sel kiegészítve pedig teljes 
három napot lehet szafarival tölteni. A szafari privát, tehát nem kell más turistákkal együtt utazni.

1. nap: Reggel 06.00 órakor találkozó a hotel recepciójánál és indulás Tsavo Eastre Mombasán ke-
resztül. Egy gyors kávészünet az út mentén, majd egy Masai falu látogatása (ahol megismerhetjük a 
tûzgyújtás rejtelmeit, megnézhetjük, hogy hol és hogyan élnek a masaiok, meglátogathatjuk a masai 
gyerekek iskoláját és végezetül vásárolhatunk a masai piacon nyakláncokat, karkötöket amiket ôk 
maguk készítettek. Belépés a nemzeti parkba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresz-
tül szafari következik a Manyatta Camp eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres 
vörös elefántokkal, különbözô antilopokkal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg 
madárfajjal. Érkezés után check-in, ebéd, egy kis pihenô vagy egy kis fürdés a sátorhoz tartozó 
privát medencében. A relaxálás után újra elindulunk a vadak nyomába. Miközben megy le a nap, 
megállunk útközben valahol a nemzeti parkban és elfogyasztunk egy üveg finom, száraz pezsgôt. A 
romantikus italozás után elindulunk vissza a campbe, ahol finom, ízletes vacsora vár minket.

2. nap: A korai fenséges reggeli után, check-out majd újra a vadak nyomába eredünk, míg el nem 
hagyjuk Tsavo Eastet. A parkot elhagyva elindulunk Taita Hills irányába. Útközben megállunk cu-
korkákat és ajándékokat osztogatni a helyi gyerekeknek. Tsavo Westet elérve a Lions Bluff lodge-ig 
újabb szafariban lesz részünk. A check-int egy ízletes ebéd és egy kis pihenés követi. Délutáni állat-
lesünk alatt találkozhatunk: gepárddal, oroszlánnal, leopárddal, zsiráffal, zebrával, antiloppal… Az 
oroszlán sziklához elérve, megmásszuk azt és a tetején ülve nézzük a naplementét és az állatokat, 
miközben elfogyasztunk egy üveg pezsgôt. Este vacsora a lodge-ban.

3. nap: A korai ízletes reggeli és a check-out után kezdetét veszi utolsó szafarink a parkban. A szafari 
alatt Tsavo Westen madarakat fogunk etetni kenyérrel. Elhagyva a nemzeti parkot elindulunk Shim-
ba Hills irányába, Kenya utolsó trópusi esôerdejébe, mely hires gazdag madárfajairól, pillangóiról, 
fafajtáiról. Egyedül itt található sable antilop (fekete antilop). A világon két helyen találkozhatunk fo-
rest (erdei) elefántokkal, az egyik hely ebbôl Shimba Hills.  Shimba Hillst nem fôútvonalon keresztül 
fogjuk megközelíteni, hanem egy „helyi úton“. Számítani kell arra, hogy végig zötykölödni fogunk. 
A bejáratnál csatlakozik egy fegyveres ôr, aki a kísérônk lesz a vízeséshez való látogatásunkor. 
Miközben autózunk a vízeséshez lehetôségünk lesz meglesni a vadállatokat. Miután megérkeztünk 
az ösvényhez, elindulunk a két kilométeres, izgalmas gyalogtúránkra. A zárt sportcipôt javasoljuk a 
sétához, fürdôruhát és egy ásványvízet mindenképp vigyünk magunkkal. A fürdôzés és a séta után 
ismét vadles. Hat óra körül a nemzeti parkot elhagyva elindulunk egy “titkos helyre”, egy helyi falun 
keresztül, ahol Digok élnek. Ez a “titkos hely” 600 méterre található a tengerszint felett. A kilátás 
csodálatos lesz, látni az óceánt, az  alattunk folyó folyókat. Majd egy sziklán ücsörögve, miközben 
nézzük, hogyan megy le szembe velünk a nap, megiszunk egy üveg pezsgôt. Majd elindulunk visz-
sza az óceánpartra a hotelbe.

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a privát jeep szafarit

 � a szállást a Manyatta Camp-ben és a Lions Bluff Lodge-ban

 � teljes ellátást (napi háromszori étkezést, italfogyasztás nélkül)

 � korlátlan hûtôtt ásványvíz fogyasztását a szafari alatt

 � a parkbelépôket

 � a masai falu látogatást

 � három üveg hûtôtt pezsgô elfogyasztását a vadonban

 � Shimba Hills-ben egy picknic ebédet 
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4 nap Tsavo Westen + Amboselin + Tsavo Easten
A négy napos privát Jeep Safari alatt szinte garantált, hogy minden vadon élô állatot közelrôl megis-
merhessünk. Amboselin pedig lehetôségünk van tiszta, szép idôben megcsodálni a Kilimanjárot. A 
szafari privát, tehát nem kell más turistákkal együtt utazni.
1. nap: Reggel 06.00 órakor találkozó a hotel recepciójánál és indulás Tsavo Westre Mombasán 
keresztül. Egy gyors kávészünet az út mentén. Tsavo Westet elérve a Lions Bluff lodge-ig lehetôsé-
günk lesz megfigyelni a vadakat. A check-int egy ízletes ebéd és egy kis pihenés követi. Délutáni 
állatlesünk alatt találkozhatunk: gepárddal, oroszlánnal, leopárddal, zsiráffal, zebrával, antiloppal… 
Az oroszlán sziklához elérve, megmásszuk azt, majd a tetején ülve nézzük a naplementét és az álla-
tokat, miközben elfogyasztunk egy üveg pezsgôt. Este vacsora a lodge-ban.

2. nap: A korai fenséges reggeli után, check-out majd újra a vadak nyomába eredünk, míg el nem 
hagyjuk Tsavo Westet. A parkot elhagyva elindulunk az Amboseli Nemzeti park irányába. Ebéd-
re megérkezünk szálláshelyenünkre, majd egy kis pihenést követôen a különbözô vadon élô álla-
tok nyomába eredünk, miközben megcsodálhatjuk a Kilimanjáró hófödte csúcsát. Naplementénél 
megállunk valahol a parkban és miközben gyönyörködünk a varázslatos hegyben és állatokban, 
megiszunk egy üveg pezsgôt. Este vacsora és szállás a táborhelyen.

3. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés és útnak indu-
lunk a Tsavo East Nemzeti parkba. Belépés a nemzeti parkba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 
km-en keresztül szafari következik a Manyatta Camp eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrák-
kal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopokkal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… 
és rengeteg madárfajjal. Érkezés után check-in, ebéd, egy kis pihenô vagy egy kis fürdés a sátorhoz 
tartozó privát medencében. A relaxálás után újra elindulunk a vadak nyomába. Miközben megy le a 
nap, megállunk útközben valahol a nemzeti parkban és elfogyasztunk egy üveg finom, száraz pezs-
gôt. A romantikus italozás után elindulunk vissza a campbe, ahol finom, ízletes vacsora vár minket.

4. nap: A kora reggeli állatles után egy fenséges reggeli várja a szafarizokat a camp-ben. A szeren-
csések reggeli közben csodálhatják a zsiráfokat vagy zebrákat amint jóízûen falatoznak nem mesz-
sze, a parkban. Check-out, majd újra a vadak nyomába eredünk, míg el nem érjük a Bachuma kaput. 
A parkot mindig abban az idôpontban kell elhagyni amelyik idôpontban a belépés történt (a parkba 
a belépô mindig 24 órára szól). Tsavo Eastet elhagyva megállunk egy masai falunál (ahol megismer-
hetjük a tûzgyújtás rejtelmeit, megnézhetjük, hogy hol és hogyan élnek a masaiok, meglátogathatjuk 
a masai gyerekek iskoláját és végezetül vásárolhatunk a masai piacon nyakláncokat, karkötöket 
amiket ôk maguk készítettek. A falu látogatás után visszaindulás az óceánpartra, a hotelba. Érkezés 
a késô délutáni órákban.

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a privát jeep szafarit

 � a szállást

 � teljes ellátást (napi háromszori étkezést, italfogyasztás nélkül)

 � korlátlan hûtôtt ásványvíz fogyasztását a szafari alatt

 � a parkbelépôket

 � a masai falu látogatást

 � három üveg hûtôtt pezsgô elfogyasztását a vadonban

 � az utolsó napon egy plusz ebédet
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Kenyában találhatók a világ leghíresebb vadrezervátumai, több, mint 30 nemzeti parkban ôrzik a a 
természet eredeti szépségét és a vadon élô állatok nyugalmát. A nemzeti parkok többsége turisták 
számára is látogatható, a Safarin résztvevôk minden bizonnyal életük egyik legnagyobb élményére 
készülhetnek. A lélegzetelállítóan szép tájakon a vadon élô állatok szinte karnyújtásnyi távolságból 
megfigyelhetôk.
A Safari – mely szuahéli nyelven utazást jelent – általában nyitott tetejû kibusszal vagy terepjáróval 
történô barangolást jelent a végeláthatatlan szavannákon a vadállatok között. Éjszakára ún. lodgeok-
ban vagy campekben szállást biztosítanak, ahol luxus-sátrakban vagy kisebb, természetes anyagból 
épült bungalókban európai színvonalú – némelyikben luxus szintû – pihenést nyújtanak.
A kisbuszos szafariknál maximum 6 fô utazik egyszerre a jármûben. Az autó teteje nyitható, ahonnan 
állva lehet fotózni és csodálni a vadon élô állatokat. A kocsiban található egy “cooler box”, innen 
hideg ásványvíz fogyasztható. Felár ellenében ezek a programok jeeppel is igénybe vehetôk.
Amit érdemes hozni: sportcipôt, kalapot vagy sapkát, kamerát és/vagy fényképezôgépet, távcsövet, 
napszemüveget, naptejet, szúnyogriasztó sprayt, estére hosszú ujjú felsôt – és sok-sok jókedvet.
Az alábbi programok közül lehet választani (természetesen egyedi igényeket is ki tudunk szolgálni) 

1 napos Shimba Hills
A hotelben elköltött reggeli után indulás Shimba Hillsbe, Kenya utolsó trópusi esôerdejébe, mely hi-
res gazdag madárfajairól, pillangóiról, fafajtáiról. Egyedül itt található sable antilop. A világon két he-
lyen találkozhatunk forest elefántokkal, az egyik hely ebbôl Shimba Hills. A program része, egy két 
kilométeres séta a Shedrick Falls-i vízeséshez, ez egy különleges alkalom a kalandorok számára. 
Utunkat egy fegyveres ôr kíséri. A vízesésben természetesen lehet fürdôzni, de senki számára nem 
ajánljuk a víz fogyasztását. A romantikus élményt biztosító  ebéd a Shimba Rainforest Lodge-ba lesz. 
Innen csodálatos kilátás nyílik az erdôre és víznyelôkre melyek gyakran látogatottak elefántok és 
halászó sasok körében. Délután szafari a parkban, majd 17.00 óra körül visszaindulás a szállodába.

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a transzfert
 � a parkbelépôt
 � az ebédet a Rainforest Lodge-ban
 � szafarit vezetôvel

Safari ajánlataink
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2 nap 1 éjszaka Tsavo East

1. nap: Indulás reggel 6-kor a hotelbôl, Mombasán keresztül Tsavo Eastre. Belépés a nemzeti park-
ba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresztül szafari következik a választott szálláshely 
eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopok-
kal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg madárfajjal. Ebéd után egy kis pihenés, 
majd délután 4-kor újabb állatlesre indulunk. Naplementénél visszatérés vacsorára a Camp-be vagy 
Lodge-ba.
2. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés, újabb szafari 
és ebéd következik, mielôtt visszaindulnánk az óceánpartra. Opció lehet, minimális plusz költség-
gel egy Masai falu látogatása is a hazatérô úton.

Az alábbi szálláslehetôségek közül   
lehet választani:

 � Lionhills Lodge

 � Voi Wildlife Lodge

 � Voi Safari Lodge

 � Manyatta Camp

 � Ashnil Aruba Lodge

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôt

 � a transzfert

 � teljes ellátást a választott lodge-ban vagy camp-
ben (kivéve az italok)

 � szafarit vezetôvel

 � a második napon egy plusz ebédet

 � hideg ásványvízet az út alatt

2 nap 1 éjszaka Tsavo East-Taita Hills

1. nap: Indulás reggel 6-kor a hotelbôl, Mombasán keresztül Tsavo Eastre. Belépés a nemzeti 
parkba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresztül szafari következik a Lionhills Lodge 
eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopok-
kal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg madárfajjal. Ebédünket Tsavo Easten 
a Lionhills lodge-ban fogjuk elfogyasztani. Étkezés után elindulunk kb. 1 órás utunkra Taita Hills 
irányába, a Lumo közösség vadvilági szentélye felé, ahol folyóvízek és erdôk keresztezik utunkat. 
Élôvilága rendkívül gazdag, a bevándorolt madárfajok közül, több mint 300 faja él itt. Délután újabb 
szafari, majd naplementénél visszatérés vacsorára. Éjszakai vadlesre felár ellenében lehetôség van.

2. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés, ezután újabb 
szafari és ebéd következik a Taita Hills Lodge-ban, mielôtt visszaindulnánk az óceánpartra. Opció 
lehet, minimális plusz költséggel egy Masai falu látogatása is a hazatérô úton.

A szállás  a Sarova Saltlick Lodge-ban lesz.

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôket
 � a transzfert
 � teljes ellátást a lodge-ban (kivéve az italok)
 � szafarit vezetôvel
 � a második napon egy plusz ebédet a Taita Hills Lodgeban
 � hideg ásványvízet az út alatt

2 nap 1 éjszaka Tsavo East – Shimba Hills
1. nap: Indulás reggel 6-kor a hotelbôl, Mombasán keresztül Tsavo Eastre. Belépés a nemzeti park-
ba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresztül szafari következik a választott szállás 
eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopok-
kal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg madárfajjal. Ebéd után egy kis pihenés, 
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majd délután 4-kor újabb állatlesre indulunk. Naplementénél visszatérés vacsorára a Camp-be vagy 
Lodge-ba.
2. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés. Elindulunk a 
Bachuma kijárat felé miközben újra megcsodáljuk a vadon élô állatokat. Shimba Hillst nem fôútvo-
nalon keresztül fogjuk megközelíteni, hanem egy „helyi úton“. Számítani kell, hogy végig zötykölö-
dünk. A Shimba Rainforest Lodge-ban lesz az ebéd, ahonnan fantasztikus a kilátás az erdôre. Dél-
után egy 2 kilométeres séta a Shedrick Falls-i vízeséshez, utunkon egy fegyveres ôr lesz a kisérônk. 
A vízesésben való fürdôzés után állatles, majd visszaindulás az óceánpartra.

 

Az alábbi szálláslehetôségek közül lehet vá-
lasztani:

 � Lionhills Lodge

 � Voi Wildlife Lodge

 � Voi Safari Lodge

 � Manyatta Camp

 � Ashnil Aruba Lodge

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôket

 � a transzfert

 � teljes ellátást a választott lodge-ban vagy camp-
ben (kivéve az italok)

 � szafarit vezetôvel

 � a második napon egy plusz ebédet a Shimba Rain-
forest Lodgeban

 � hideg ásványvízet az út alatt

3 nap 2 éjszaka Tsavo East-West

1. nap: Indulás reggel 6-kor a hotelbôl, Mombasán keresztül Tsavo Eastre. Belépés a nemzeti park-
ba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresztül szafari következik a választott szállás 
eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopok-
kal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg madárfajjal. Ebéd után egy kis pihenés, 
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majd délután 4-kor újabb állatlesre indulunk. Naplementénél visszatérés vacsorára a Camp-be vagy 
Lodge-ba.
2. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés. Elindulunk 
Tsavo Westre miközben lehetôségünk lesz újabb vadlesre. Érkezés ebédre a választott lodge-ba 
vagy camp-be. Délután újabb szafari, majd látogatás a Rhino szentélybe. Naplementénél visszatérés 
vacsorára.
3. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés, újabb szafari, 
a Mzima springs megtekintése és ebéd következik, mielôtt visszaindulnánk az óceánpartra. Opció 
lehet, minimális plusz költséggel egy Masai falu látogatása is a hazatérô úton.

Az alábbi szálláslehetôségek közül lehet vá-
lasztani:

 � Voi Safari Lodge és Ngulia Safari Lodge

 � Manyatta Camp és Severin Safari Camp

 � Ashnil Aruba Lodge és Kilaguni Serena Lodge

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôket

 � a transzfert

 � teljes ellátást a választott lodge-ban vagy camp-
ben (kivéve az italok)

 � szafarit vezetôvel

 � a harmadik napon egy plusz ebédet

 � hideg ásványvízet az út alatt

3 nap 2 éjszaka Tsavo East-Saltlick
1. nap: Indulás reggel 6-kor a hotelbôl, Mombasán keresztül Tsavo Eastre. Belépés a nemzeti park-
ba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresztül szafari következik a választott szállás 
eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopok-
kal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg madárfajjal. Ebéd után egy kis pihenés, 
majd délután 4-kor újabb állatlesre indulunk. Naplementénél visszatérés vacsorára a Camp-be vagy 
Lodge-ba.
2. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés. Elindulunk 
Taita Hills irányába, a Lumo közösség vadvilági szentélye felé, ahol folyóvízek és erdôk keresztezik 
utunkat. Élôvilága rendkívül gazdag, a bevándorolt madárfajok közül, több mint 300 faja él itt. Érke-
zés ebédre a választott lodge-ba. Délután újabb szafari, majd naplementénél visszatérés vacsorára. 
Éjszakai vadlesre felár ellenében lehetôség van.
3. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés, ezután újabb 
szafari és ebéd következik, mielôtt visszaindulnánk az óceánpartra. Opció lehet, minimális plusz 
költséggel egy Masai falu látogatása is a hazatérô úton.

Az alábbi szálláslehetôségek közül lehet 
választani:

 � Voi Wildlife Lodge és Sarova Saltlick Lodge

 � Voi Wildlife Lodge és Lions Bluff Lodge

 � Voi Safari Lodge és Sarova Saltlick Lodge

 � Voi Safari Lodge és Lions Bluff Lodge

 � Manyatta Camp és Sarova Saltlick Lodge

 � Manyatta Camp és Lions Bluff Lodge

 � Ashnil Aruba Lodge és Sarova Saltlick Lodge

 � Ashnil Aruba Lodge és Lions Bluff Lodge

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôket

 � a transzfert

 � teljes ellátást a választott lodge-ban vagy camp-
ben (kivéve az italok)

 � szafarit vezetôvel

 � a harmadik napon egy plusz ebédet

 � hideg ásványvízet az út alatt
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3 nap 2 éjszaka Shimba Hills-Tsavo East

1. nap: Indulás reggel 6-kor a hotelbôl Shimba Hillsbe, Kenya utolsó trópusi esôerdejébe, mely 
hires gazdag madárfajairól, pillangóiról, fafajtáiról. Egyedül itt található sable antilop. A világon két 
helyen találkozhatunk forest elefántokkal, az egyik hely ebbôl Shimba Hills. A program része egy két 
kilométeres séta a Shedrick Falls-i vízeséshez, ez egy különleges alkalom a kalandorok számára. 
Utunkat egy fegyveres ôr kíséri. A vízesésben természetesen lehet fürdôzni, de senki számára nem 
ajánljuk a víz fogyasztását. A romantikus élményt biztosító ebéd a Shimba Rainforest Lodge-ban 
lesz. Innen csodálatos kilátás nyílik az erdôre és víznyelôkre melyek gyakran látogatottak elefántok 
és halászó sasok körében. Egy kis pihenés után délután szafari a parkban, naplementénél pedig 
visszatérés szállásunkra, a Shimba Rainforest Lodge-ba.
2. nap: Reggeli után indulás Tsavo Eastre. Belépés a nemzeti parkba a Bachuma kapun lesz, majd in-
nen 80 km-en keresztül szafari következik a választott szállás eléréséig. Utunk során találkozhatunk 
zebrákkal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopokkal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsirá-
fokkal… és rengeteg madárfajjal. Ebéd után egy kis pihenés, majd délután 4-kor újabb állatlesre 
indulunk. Naplementénél visszatérés vacsorára a Camp-be vagy Lodge-ba.
3. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés, ezután újabb 
szafari és ebéd következik, mielôtt visszaindulnánk az óceánpartra. Opció lehet, minimális plusz 
költséggel egy Masai falu látogatása is a hazatérô úton.

Az alábbi szálláslehetôségek közül   
lehet választani:

 � Shimba Rainforest Lodge és Voi Safari Lodge

 � Shimba Rainforest Lodge és Voi Wildlife Lodge

 � Shimba Rainforest Lodge és Manyatta Camp

 � Shimba Rainforest Lodge és Ashnil Aruba Lodge

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôket

 � a transzfert

 � teljes ellátást a választott lodge-ban vagy camp-
ben (kivéve az italok)

 � szafarit vezetôvel

 � a harmadik napon egy plusz ebédet

 � hideg ásványvízet az út alatt
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3 nap 2 éjszaka Tsavo East-Amboseli

1. nap: Indulás reggel 6-kor a hotelbôl, Mombasán keresztül Tsavo Eastre. Belépés a nemzeti park-
ba a Bachuma kapun lesz, majd innen 80 km-en keresztül szafari következik a választott szállás 
eléréséig. Utunk során találkozhatunk zebrákkal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopok-
kal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsiráfokkal… és rengeteg madárfajjal. Ebéd után egy kis pihenés, 
majd délután 4-kor újabb állatlesre indulunk. Naplementénél visszatérés vacsorára a Camp-be vagy 
Lodge-ba.
2. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés. Elindulunk 
kora reggel az Amboseli Nemzeti Parkba, ebéd a választott szálláshelyen, majd egy kis pihenést kö-
vetôen a különbözô vadon élô állatok nyomába eredünk mint pl.: elefánt, oroszlán, gepárd, zsiráf…. 
Este vacsora és szállás a táborhelyen.
3. nap: A kora reggeli étkezést követôen kezdetét veszi utolsó vadászatunk, hogy minél több állatot 
lássunk. Közben megcsodáljuk a hófödte Kilimanjáró csúcsát. Elindulunk visszafelé az óceánpart 
irányába, közben megállunk egy ebédre Tsavon. Érkezés Dianira a késô délutáni órákban.

Az alábbi szálláslehetôségek közül  
lehet választani:

 � Voi Wildlife Lodge és Sentrim Amboseli Camp

 � Voi Safari Lodge és Kilima Camp

 � Manyatta Camp és Kilima Camp

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôket

 � a transzfert

 � teljes ellátást a választott lodge-ban vagy camp-
ben (kivéve az italok)

 � szafarit vezetôvel

 � a harmadik napon egy plusz ebédet Tsavon

 � hideg ásványvízet az út alatt
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3 nap 2 éjszaka Tsavo West-Amboseli

1. nap: Indulás reggel 5-kor a hotelbôl, Mombasán keresztül Tsavo Westre. A parkba belépve le-
hetôségünk lesz vadlesre, miközben közelítünk a szállásunk irányába. Érkezés ebédre a választott 
lodge-ba vagy camp-be. Délután újabb szafari, majd látogatás a Rhino szentélybe. Naplementénél 
visszatérés vacsorára.
2. nap: A kora reggeli étkezést követôen, mielôtt elindulnánk az Amboseli Nemzeti parkba, meglá-
togatjuk a Mzima springst és a Setani lávafolyást Tsavo Westen. Amboselit elérve szafarizunk, míg 
el nem érjük a választott szálláshelyünket. Ebéd után egy kis pihenés majd újra a vadon élô állatok 
nyomába eredünk mint pl.: gepárd, oroszlán, elefánt, zebra, zsiráf…. Este vacsora és szállás a tá-
borhelyen.
3. nap: A kora reggeli étkezést követôen kezdetét veszi utolsó vadászatunk, hogy minél több állatot 
lássunk. Közben megcsodáljuk a hófödte Kilimanjáró csúcsát. Elindulunk visszafelé az óceánpart 
irányába, közben megállunk egy ebédre Tsavon. Érkezés Dianira a késô délutáni órákban.
Szállás Tsavo Westen a Ngulia Safari Lodge-ban lesz, Amboselin pedig a Sentrim Amboseli Camp-
ben.

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôket

 � a transzfert

 � teljes ellátást a lodge-ban és a camp-ben (kivéve az italok)

 � szafarit vezetôvel

 � a harmadik napon egy plusz ebédet Tsavon

 � hideg ásványvízet az út alatt
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4 nap 3 éjszaka Tsavo West-Amboseli-Tsavo East

1. nap: Indulás reggel 5-kor a hotelbôl, Mombasán keresztül Tsavo Westre. A parkba belépve le-
hetôségünk lesz vadlesre, miközben közelítünk a szállásunk irányába. Érkezés ebédre a választott 
lodge-ba vagy camp-be. Délután újabb szafari, majd látogatás a Rhino szentélybe. Naplementénél 
visszatérés vacsorára.
2. nap: A kora reggeli étkezést követôen, mielôtt elindulnánk az Amboseli Nemzeti parkba, meglá-
togatjuk a Mzima springst és a Setani lávafolyást Tsavo Westen. Amboselit elérve szafarizunk, míg 
el nem érjük a választott szálláshelyünket. Ebéd után egy kis pihenés majd újra a vadon élô állatok 
nyomába eredünk mint pl.: gepárd, oroszlán, elefánt, zebra, zsiráf… Este vacsora és szállás a tábor-
helyen.
3. nap: A kora reggeli étkezést követôen kezdetét veszi újabb vadászatunk, hogy minél több álla-
tot lássunk. Közben megcsodáljuk a hófödte Kilimanjáró csúcsát. Elindulunk visszafelé Tsavo East 
irányába. Ebéd után egy kis pihenés, majd újabb állatlesre indulunk, ahol jó eséllyel találkozhatunk 
zebrákkal, a híres vörös elefántokkal, különbözô antilopokkal, oroszlánokkal, leopárdokkal, zsirá-
fokkal… és rengeteg madárfajjal. Naplementénél visszatérés vacsorára a camp-be vagy lodge-ba.
4. nap: A kora reggeli szafari után visszatérés a táborba reggelire, majd kijelentkezés, újabb szafari 
és ebéd következik, mielôtt visszaindulnánk az óceánpartra. Érkezés a késô délutáni órákban.

Az alábbi szálláslehetôségek közül   
lehet választani:

 � Sarova Saltlick Lodge, Sentrim Amboseli Camp és 
Voi Wildlife Lodge

 � Ngulia Safari Lodge, Sentrim Amboseli Camp és 
Voi Safari Lodge

 � Sarova Saltlick Lodge, Amboseli Serena Lodge és 
Ashnil Aruba Lodge

 � Severin Safari Camp, Kilima Camp és Manyatta 
Camp

 � Kilaguni Serena Lodge, Amboseli Serena Lodge 
és Ashnil Aruba Lodge

A szolgáltatás tartalmazza:
 � a parkbelépôket

 � a transzfert

 � teljes ellátást a választott lodge-ban vagy camp-
ben (kivéve az italok)

 � szafarit vezetôvel

 � a negyedik napon egy plusz ebédet

 � hideg ásványvízet az út alatt


