
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΤΩΝ 

ΜΑΣΑΪ

ΝΑΪΒΑΣΑ-ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ
ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΣΑΓΙΟΥ & ΚΑΦΕ

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

     καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού (σε δίκλινα δωμάτια)Όλες οι διανυκτερεύσεις 
    σε ξενοδοχεία ή καταλύματα (lodges) , ανάλογα με την εκάστοτε 4 αστέρων
    διαθεσιμότητα.
     (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό). Το γεύμα ( πακέτο) περιλαμβάνει  Όλα τα γεύματα σε 
     ένα τέταρτο (1/4) ψητό κοτόπουλο, ένα κομμάτι κέικ και μπισκότα, φρούτα, ένα 
     «κουτάκι» χυμό και ένα μπουκάλι νερό. 
     Αθήνα-Ναϊρόμπι και το αντίστροφο. Τα αεροπορικά εισιτήρια 
     Το κόστος τους εξαρτάται από τη χρονική περίοδο κράτησης.
      (βαν 8 ατόμων - θέσεις σε παράθυρα) τόσο στις πόλεις όσο Όλες οι μετακινήσεις
     και στα πάρκα.  Στα βαν επιβιβάζονται μόνον Έλληνες.
      σε όλα τα πάρκα, τα καταφύγια άγριας ζωής, τα μουσεία και, Το εισιτήριο εισόδου
     γενικά, παντού όπου η είσοδος δεν είναι ελεύθερη. Περιλαμβάνεται η είσοδος στις 
     φυτείες τσαγιού και καφέ.
      αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού-οδηγού (ένας ανά βαν).Οι υπηρεσίες
      από και προς τα αεροδρόμια της Κένυας.Οι μεταφορές

   (δικαίωμα εισόδου στην Κένυα).   Η ταξιδιωτική βίζα
   ανά άτομο.   Η ταξιδιωτική ασφάλεια

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

     
Προσωπικά έξοδα (π.χ. τηλεφωνίας, καθαριστηρίου, αγορές αναμνηστικών).
Το προαιρετικό σαφάρι με αερόστατο στο Εθνικό Καταφύγιο Μασάι Μάρα. 
Για όσους ενδιαφέρονται, η εναέρια βόλτα διαρκεί 45-60 λεπτά (ανάλογα με τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες) και κοστίζει περίπου 430 ευρώ.
Το επιπλέον κόστος για μονόκλινο δωμάτιο (250 ευρώ). 
Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται προηγουμένως.

!

από ευρώ2150 
Συμπεριλαμβάνονται  τα έξοδαόλα !

7ημέρες   - 5διανυκτερεύσεις

στη μαγευτική Κένυα! 

Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ .o 8 ΑΤΟΜΩΝ

 Η ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

 

jΝαϊρόμπι και περίχωρα
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Ναϊβάσαk

Εθνικό Πάρκο Χελς Γκέιτl
Γη των Μασάιm

Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής n
Μασάι Μάρα

Φυτείες τσαγιού και καφέ o
στο Λιμούρου

ΣΤΙΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ 
ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ

ΩΚΕΑΝΟΥ

ΜΟΜΠΑΣΑ-ΜΑΛΙΝΤΙ-ΣΙΜΟΝΙ

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

    καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού (σε δίκλινα δωμάτια) Όλες οι διανυκτερεύσεις 
     σε ξενοδοχεία , ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα.4 αστέρων
      (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό).  Όλα τα γεύματα
     Το γεύμα σε πακέτο περιλαμβάνει ένα τέταρτο (1/4) ψητό κοτόπουλο, ένα 
     κομμάτι κέικ και μπισκότα, φρούτα, ένα «κουτάκι» χυμό και ένα μπουκάλι 
     νερό. 
      (βαν 8 ατόμων - θέσεις σε παράθυρα)Όλες οι μετακινήσεις  τόσο στις πόλεις 
     όσο και στα πάρκα. Στα βαν επιβιβάζονται μόνον Έλληνες. 
     Επίσης, περιλαμβάνονται και όλες οι θαλάσσιες μετακινήσεις.

   σε όλα τα πάρκα, τα καταφύγια άγριας ζωής, τα μουσεία    Το εισιτήριο εισόδου
     και, γενικά, παντού όπου η είσοδος δεν είναι ελεύθερη. 

  αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού-οδηγού (ένας ανά βαν).    Οι υπηρεσίες
      Αθήνα-Ναϊρόμπι και το αντίστροφο. Τα αεροπορικά εισιτήρια
     Το κόστος τους εξαρτάται από τη χρονική περίοδο κράτησης.

  για τις εσωτερικές πτήσεις (διάρκειας μίας ώρας    Τα αεροπορικά εισιτήρια 
     περίπου) Ναϊρόμπι-Μομπάσα και Μομπάσα-Ναϊρόμπι. 

  από και προς τα αεροδρόμια της Κένυας.    Οι μεταφορές
 (δικαίωμα εισόδου στην Κένυα).     Η ταξιδιωτική βίζα

ανά άτομο.      Η ταξιδιωτική ασφάλεια

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

     Προσωπικά έξοδα (π.χ. κινητής τηλεφωνίας, καθαριστηρίου, 
     αγορές αναμνηστικών).

Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται προηγουμένως.     
     Το επιπλέον κόστος για μονόκλινο δωμάτιο ( 0 ευρώ).28  

     

     

!

jΝαϊρόμπι και περίχωρα
Μομπάσα, η πόλη-λιμάνιk
Αμμουδιές στο Μαλίντι & l

Εθνικό Πάρκο Αραμπούκο Σοκόκε

mΤο τροπικό Σιμόνι
Θαλάσσιο Πάρκο n

    Γκιζίτε
Νησί Ουαζίνιo

από ευρώ2480 
Συμπεριλαμβάνονται  τα έξοδαόλα !

7ημέρες   - 5διανυκτερεύσεις

στη μαγευτική Κένυα! 

Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ .o 8 ΑΤΟΜΩΝ

 Η ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

 

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ

ΣΑΜΠΟΥΡΟΥ - ΝΑΚΟΥΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

      (σε Όλες οι διανυκτερεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
     δ σε ξενοδοχεία ή καταλύματα (lodges) ίκλινα δωμάτια) , 4 αστέρων
     ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα..

   (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό).    Όλα τα γεύματα
     Το γεύμα σε πακέτο περιλαμβάνει ένα τέταρτο (1/4) ψητό 
     κοτόπουλο, ένα κομμάτι κέικ και μπισκότα, φρούτα, ένα «κουτάκι» 
     χυμό και ένα μπουκάλι νερό.
      Αθήνα-Ναϊρόμπι και το αντίστροφο. Τα αεροπορικά εισιτήρια
     Το κόστος τους εξαρτάται από τη χρονική περίοδο κράτησης.

       (βαν 8 ατόμων - θέσεις σε παράθυρα)Όλες οι μετακινήσεις
     τόσο στις πόλεις όσο και στα πάρκα. Στα βαν επιβιβάζονται 
     μόνον Έλληνες. 

   σε όλα τα πάρκα, τα καταφύγια άγριας ζωής,    Το εισιτήριο εισόδου
      τα μουσεία και, γενικά, παντού όπου η είσοδος δεν είναι ελεύθερη. 

  αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού-οδηγού     Οι υπηρεσίες
     (ένας ανά βαν).

  από και προς το αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι.    Οι μεταφορές
 (δικαίωμα εισόδου στην Κένυα).     Η ταξιδιωτική βίζα

 ανά άτομο.     Η ταξιδιωτική ασφάλεια

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

     Προσωπικά έξοδα (π.χ. κινητής τηλεφωνίας, καθαριστηρίου, 
     αγορές αναμνηστικών).
     Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται προηγουμένως.
     27Το επιπλέον κόστος για μονόκλινο δωμάτιο ( 0 ευρώ). 
     

!

jΝαϊρόμπι και περίχωρα
Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Σαμπούρουk

Εθνικά Καταφύγια Άγριας Ζωής Σάμπα l
& Πηγές Βούβαλου 

Ουμότζα, το χωριό της Κενυάτισσας Λυσιστράτηςm
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Νακούρουn

Καταρράκτες Τόμσονo

από ευρώ2480 
Συμπεριλαμβάνονται  τα έξοδαόλα !

7ημέρες   - 5διανυκτερεύσεις

στη μαγευτική Κένυα! 

Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ .o 8 ΑΤΟΜΩΝ

 Η ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
     
     Όλες οι διανυκτερεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ίκλινα δωμάτια (σε δ ) σε ξενοδοχεία 
     4 αστέρων, ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα.

   (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό).     Όλα τα γεύματα
     Το γεύμα σε πακέτο περιλαμβάνει ένα σάντουιτς, ένα βραστό αυγό, ένα κομμάτι ψητό κοτόπουλο, 
     ένα κομμάτι κέικ ή μπισκότα, ένα φρούτο, ένα «κουτάκι» χυμό και ένα μπουκάλι νερό. 

   (βαν με ανασηκωνόμενη οροφή για καλύτερη θέαση) τόσο στις πόλεις όσο    Όλες οι μετακινήσεις
     και στα πάρκα. Στα βαν επιβιβάζονται μόνον Έλληνες. 
     Επίσης, περιλαμβάνονται και όλες οι θαλάσσιες μετακινήσεις.

   σε όλα τα πάρκα, τα καταφύγια άγριας ζωής, τα μουσεία και, γενικά, παντού    Το εισιτήριο εισόδου
     όπου η είσοδος δεν είναι ελεύθερη.  Περιλαμβάνεται η είσοδος στις φυτείες τσαγιού και καφέ.

  αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού-οδηγού (ένας ανά βαν).    Οι υπηρεσίες
     Αθήνα-Ναϊρόμπι και το αντίστροφο. Τα αεροπορικά εισιτήρια 
     Το κόστος τους εξαρτάται από τη χρονική περίοδο κράτησης.
     για τις εσωτερικές πτήσεις (διάρκειας μίας ώρας περίπου) από ΝαϊρόμπιΤα αεροπορικά εισιτήρια 
     σε Μομπάσα και από Μομπάσα σε Ναϊρόμπι. 

  από και προς τα αεροδρόμια της Κένυας.    Οι μεταφορές
   (δικαίωμα εισόδου στην Κένυα).   Η ταξιδιωτική βίζα

   ανά άτομο.   Η ταξιδιωτική ασφάλεια

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
     Προσωπικά έξοδα (π.χ. τηλεφωνίας, καθαριστηρίου, αγορές αναμνηστικών).
     Το προαιρετικό σαφάρι με αερόστατο στο Εθνικό Καταφύγιο Μασάι Μάρα. 
     Για όσους ενδιαφέρονται, η εναέρια βόλτα διαρκεί 45-60 λεπτά (ανάλογα με τις επικρατούσες 
     καιρικές συνθήκες) και κοστίζει περίπου 430 ευρώ.
     Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται προηγουμένως.
     Το επιπλέον κόστος για μονόκλινο δωμάτιο (550 ευρώ). 
     

     

!ΣΤΗ ΜΑΓΙΚΗ ΚΕΝΥΑ

Η ΘΡΥΛΙΚΗ ΓΗ

από ευρώ3800 
Συμπεριλαμβάνονται  τα έξοδαόλα !

13ημέρες   - 11διανυκτερεύσεις

στη μαγευτική Κένυα! 

Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ .o 8 ΑΤΟΜΩΝ

 Η ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

 

jΝαϊρόμπι και περίχωρα
Εθνικά Καταφύγια Άγριας Ζωής Σαμπούρου, Σάμπα k

& Πηγές Βούβαλου 
Ουμότζα, το χωριό της Κενυάτισσας Λυσιστράτηςl

Εθνικό Πάρκο Λίμνης Νακούρου & Καταρράκτες Τόμσονm
Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Μασάι Μάραn

Φυτείες τσαγιού και καφέ στο Λιμούρουo
pΜομπάσα, η πόλη-λιμάνι

qΜαλίντι & Εθνικό Πάρκο Αραμπούκο Σοκόκε
rΤο τροπικό Σιμόνι

sΘαλάσσιο Πάρκο Γκιζίτε & Νησί Ουαζίνι


