SAFARI MASAI MARA indywidualnie

Kraj: Kenia
Liczba dni: 5
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/248/
Ta wycieczka zabierze Was na prywatne safari w jednym z najpiękniejszych parków narodowych świata - Masai
Mara. Wyruszycie na spotkanie oko w oko z dzikimi zwierzętami w prywatnym aucie pod opieką lokalnego
przewodnika. Bezkresne równiny parku to świetne miejsce na obserwację słoni, żyraf, wielkich stad bawołów i
antylop, oraz polujących na nie lwów i gepardów. Na zarośniętych wzgórzach przy odrobinie szczęścia zobaczycie
też trudne do wytropienia nosorożce czy lamparty. Nawet jeśli Wielka Piątka nie zechce się ukazać, Wielkie Emocje
gwarantowane.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - NAIROBI
Transfer z lotniska do hotelu w Nairobi. Czas wolny.

2 DZIEŃ - PARK NARODOWY MASAI MARA: SAFARI
Po śniadaniu wyruszacie na wielką przygodę z afrykańską Wielką Piątką - słoniami, bawołami, lwami, nosorożcami i
lampartami. Trasa wiedzie przez Great Rift Valley, a po drodze zatrzymacie się na lunch w Narok - miasteczku
zamieszkanym głównie przez Masajów. Po południu dojedziecie do Parku Narodowego i od razu ruszycie na
wieczorny game drive (safari).

3 DZIEŃ - PARK NARODOWY MASAI MARA: SAFARI
Cały dzień przeznaczony na eksplorację przepięknego Parku Narodowego Masai Mara i niezapomniane spotkania z
jego mieszkańcami. Na szerokich równinach będziecie wypatrywać lwów, gepardów i słoni, na porośniętych
wzgórzach poszukacie nosorożców, a na zielonych terenach graniczących z rzeką Mara - wielkich stad bawołów.
Sympatyczne żyrafy, zebry i antylopy pasą się nieraz tuż przy drodze, lub wręcz ją tarasują, warto więc mieć aparat
zawsze pod ręką.

4 DZIEŃ - PARK NARODOWY MASAI MARA: SAFARI - NAIROBI
Wcześnie rano wyruszycie na kolejne safari. To kolejna świetna okazja na bliskie spotkanie z dzikimi zwierzętami,
które o wschodzie słońca są wyjątkowo aktywne. Następnie śniadanie i pożegnanie z safari. W drodze powrotnej
postój na lunch. Powrót do Nairobi w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie i czas wolny.

5 DZIEŃ - POWRÓT
Transfer na lotnisko i powrót.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
transfery z/na lotnisko w Kenii
2 noclegi w hotelu w Nairobi ze śniadaniami
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prywatny transport wg programu
3-dniowe safari po Parku Narodowym Masai Mara: transport, 2 noclegi w namiotach, pełne wyżywienie,
opieka lokalnego przewodnika-kierowcy, wstępy do parków narodowych
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN
K-Box - Twój zestaw podróżnika:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych do Kenii (Warszawa – Nairobi – Warszawa od ok. 3000 PLN)
pozostałego wyżywienia: ok. 40 USD na osobę
wizy do Kenii
napiwków na safari
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
dopłaty do zakwaterowania w luksusowych namiotach lub lodge (wycena indywidualna)
Po złożeniu rezerwacji każdorazowo potwierdzamy możliwość zorganizowania wyprawy w podanym przez Was
terminie.
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