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Nairobi
Rezerwat Narodowy
Masai Mara 

Główne atrakcje
wyjazdu

wybierzemy się na
popołudniową
przejażdżkę w
odpowiednim czasie na
obserwacje wielkich
kotów, zobaczysz wielkie
antylopy, zebry i wiele
winnych zwierząt
sawanny



KENIA - SAFARI Z DZIEĆMI

Dzień 1 -WARSZAWA, NAIROBI
Spotkanie na lotnisku ok godziny 12.00. Odprawa bagażowo-
paszportowa i wylot do Nairobi liniami Emirates. 

Dzień 2 - NAIROBI
Przylot do Nairobi ok 06.15. Odbiór bagaży. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie w po- kojach od godziny 10.00. Ten dzień
przeznaczymy na odpoczynek, wyspanie się po podróży i relaks
przy hotelowym basenie. Naładowanie baterii na kolejne dni
przygody z Kenia. Tego dnia, jeśli grupa będzie chętna
wyskoczymy na dobry obiadek na miasto. Nocleg w hotelu *.

Dzień 3 - NAIROBI, MASAI MARA
Po śniadaniu wyruszymy do Rezerwatu Narodowego Masai Mara, z krótkim postojem w punkcie
widokowym Great Rift Valley. Odtąd; udamy się do Masai Mara, aby zdążyć na lunch i odpoczynek. Po
południu wybierzemy się na popołudniową przejażdżkę w odpowiednim czasie na obserwacje wielkich
kotów, zobaczysz wielkie antylopy, zebry i wiele winnych zwierząt sawanny, wieczorne podziwianie
zachodu słońca na sawannie. Kolacja i nocleg w obozie La Maison Royale Masai Mara 



KENIA - SAFARI Z DZIEĆMI

Po śniadaniu; wyjdziemy na całodniowe safari z zapakowanym
piknikowym lunchem: rezerwat jest dobrze znany z populacji
lwów i jest jednym z niewielu miejsc, w których masz szansę
zobaczyć „Wielką piątkę” podczas porannego safari. Wiele
gepardów jest tak oswojonych, że szukają schronienia przed
gorącym słońcem pod pojazdami safari, a kilka nawet wspina
się na dach, aby mieć lepszy widok na potencjalną zdobycz. Dla
entuzjastów ptaków odnotowano prawie 500 gatunków: wśród
nich 16 gatunków orłów oraz wiele jastrzębi i sokołów, 6
gatunków sępów, 8 gatunków bocianów, 4 gatunki dropiów i 9
gatunków sunbird. Kolacja i nocleg w obozie. Kolacja i nocleg w
obozie La Maison Royale Masai Mara 

Dzień 4 - MASAI MARA

Wyjedziemy z hotelu wcześnie rano od 06:30 do 08:30. Udamy się do wioski Masajów, aby poznać
kulturę i tradycje Masajów (opcjonalnie). Wrócimy do obozu i na śniadanie. Wyjazd do Nairobi
 Zatrzymamy się w Narok na gorący lunch około godziny 13:00. Przyjazd do Nairobi o 
godz. 1700. Odpoczynek w hotelu. Nocleg w hotelu 

Dzień  5- MASAI MARA, NAIROBI





KENIA - SAFARI Z DZIEĆMI

Zjemy śniadanie w hotelu i pojedziemy do Davida Sheldricka od
11:00 do 12:00 w po- łudnie oraz odwiedzimy Giraffe Centre.
Zjemy obiad w słynnej restauracji Carnivore. Powrót
hotelu.Nocleg w hotelu 

Dzień 6 - NAIROBI

Wyjedziemy z Nairobi o 06:30 i udamy się do Parku Narodowego
Amboseli z krótkim postojem po drodze. Przyjedziemy około
10:30, i udamy się na Safarii 13:00 . Zamel- dujemy się w naszych
namiotach i zjemy gorący lunch. Odpoczniemy trochę i poje-
dziemy po popołudniu na Safarii od ok 1500 do 1800 godziny.
Kolacja i nocleg w lodgy Kino Safari Camp 

Zjemy śniadanie w obozie. I znów mamy całodniowe Safarii z piknikiem w punkcie ob- serwacyjnym.
Powrót do obozu, aby się zrelaksować i odprężyć. Kolacja i nocleg w obozie. Kolacja i nocleg w lodgy
Kino Safari Camp

Dzień 7 - NAIROBI, AMBOSELI

Dzień 8 -  AMBOSELI



KENIA - SAFARI Z DZIEĆMI

Zjemy śniadanie w obozie o 06:30. Wyjedziemy do stacji Emali,
aby wsiąść do pociągu do Mombasy. Z pociągu będziemy
podziwiać widoki afrykańskiej sawanny. Lunch moż- na kupić w
pociągu. Wysiądziemy w Miritini o godzinie 15:00. Przejazd na
plażę Diani, przybycie do Baobabu o 17:00. Kolacja i nocleg w
Diani. Nocleg w hotelu 

Dzień 9 - AMBOSELI, DIANI

Pobyt w Baobab Beach Resort z pełnym wyżywieniem Nocleg w
hotelu 

Wykwaterowanie z pokoi. ok. godziny 15.30 wyjazd na lotnisko
na lot do Nairobi a na- stępnie do Polski. 

Dzień 10, 11 - DIANI

Dzień 12 -  DIANI



Zapraszamy
Serdecznie!


