
KENIA



DZIEŃ 1.
Przelot samolotem rejsowym z  Warszawy do Nairobi.  
Na lotnisku powitanie i przejazd do Hotelu 5*. Zakwaterowanie 
w  pokojach i  odpoczynek. Zapraszamy na powitalną kolację. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 2.
Po wczesnym  śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu i bezpośredni 
przejazd przez Mombasę w kierunku Tsavo East. Park ten słynie 
z  tzw. czerwonych słoni i  jest jednym z  największych parków 
w  Kenii. Jego powierzchnia to ponad 13000 km2, na której 
można spotkać dużą ilość dzikich zwierząt: gazele, słonie, lwy, 
gepardy, żyrafy, strusie, bawoły i wiele innych. Po krótkim safari 
zakwaterowanie w  lodży i  lunch, po którym zapraszamy na 
dalsze safari. Wieczorem kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3. 
Po śniadaniu wykwaterowanie i  przejazd w  miasteczka Voi, 
skąd udamy się do prywatnego Rezerwatu/Parku TAITA HILLS. 
Po lunchu zakwaterowanie w lodży i odpoczynek. Po południu 
zapraszamy na safari po Parku Taita, który słynie z  dużej 
ilości różnorodnych gazeli i  impali jak również z  słoni, lwów, 
lampartów i  bawołów. Zaobserwować można także ogromną 
ilość różnorodnych ptaków. Powrót do lodży na kolację i nocleg.

DZIEŃ 4.
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w kierunku Amboseli. 
Zakwaterowanie w  obiekcie, lunch i  odpoczynek. Po południu 
zapraszamy na safari po parku Amboseli, gdzie spotykamy słonie, 
lwy, żyrafy, gazele, gnu, antylopy, hieny i  zebry. Z  ternu parku 
rozpościera się niesamowity widok na szczyt Kilimandżaro - 
magiczny masyw na granicy Kenii i Tanzanii. Wierzchołek góry 
najlepiej zaobserwować można wczesnym rankiem. Powrót do 
lodży, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5.
Po śniadaniu wykwaterowanie i  przejazd przez Nairobi 
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w  kierunku Naivasha. Zakwaterowanie w  lodży, lunch 
i  odpoczynek. Po południu przejazd do pobliskiego jeziora na 
przejażdżkę łodzią, obserwacja hipopotamów i  przepięknych 
różnorodnych ptaków. Powrót do obiektu na kolację. Nocleg.

DZIEŃ 6.
Po śniadaniu wykwaterowanie z  obiektu i  przejazd do Masai 
Mara, po zakwaterowaniu w obiekcie lunch i krótki odpoczynek. 
Następnie popołudniowe safari po rezerwacie przyrody.

Masai Mara National Reserve jest jednym z  najbardziej 
popularnych miejsc w  Kenii. Położony jest w  Wielkiej Dolinie 
Ryftowej (Great Rift Valley), ma charakter sawannowy, 
w głównej mierze pokryty trawami. Powierzchnia Masai Mary 
jest lekko pagórkowata. przecinają ją trzy główne rzeki: Sand, 
Talek i  Mara. Bogactwo zwierząt, które występują w  tym 
rezerwacie powoduje, że nawet będąc tam kolejny raz można 
zauważyć nowe gatunki. Masai Mara jest uważana za klejnot 
Kenii, jeżeli chodzi o  parki widokowe. Można tu zobaczyć 95 
gatunków ssaków i  400 gatunków ptaków. W  żadnym innym 
miejscu Afryki dzika przyroda nie jest bogatsza. Tutaj spotkać 
można również tzw. Wielką Piątkę: lwa, lamparta, słonia, 
nosorożca i  bawoła. Powrót do obiektu, odpoczynek, kolacja 
i nocleg.

DZIEŃ 7.
Wczesnym rankiem po śniadaniu proponujemy całodniowe 
safari po parku w celu spotkania z jak największą ilością zwierząt. 
Tego dnia lunch w formie tzw. „lunch box”. W drodze powrotnej 
do obiektu proponujemy zwiedzanie wioski masajskiej. 
Odpoczynek, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 8.
Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na lotnisko. 
Lot powrotny do Polski samolotem rejsowym. Przylot do 
Warszawy. 
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