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Jumbo !
Καλωσορίσατε στην Αφρική

H Κένυα σας καλωσορίζει , και σας υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες και εικόνες απαράμιλλης φυσικής
ομορφιάς .Κλείστε θέση στο πιο φαντασμαγορικό show στην γη , με πρωταγωνιστές άγρια ζώα και σκηνικό
το παρθένο φυσικό τοπίο, κολυμπήστε και χαλαρώστε στον εκθαμβωτικά τυρκουάζ Ινδικό Ωκεανό με τις
κάτασπρες, σαν πούδρα, παραλίες.
Σας παρουσιάζουμε ενα μικρό δείγμα απο τα προγράμματα μας στην Κένυα, με οργανωμένες εβδομαδιαίες
αναχωρήσεις .
Τα προγράμματα που έχουμε δημιουργήσει καλύπτουν τα πιο σημαντικά σημεία της Κένυας & της
με διαμονή σε επιλεγμένα Lodges, με έμπειρους οδηγούς που θα σας προσφέρουν την καλύτερη φροντίδα
ώστε το ταξίδι σας να γίνει αξέχαστο.
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Masai Mara safari (through the rift valley) 4 νύχτες | Mini Bus
Ναϊρόμπι 1 νύχτα Nairobi Intercontinental
Μασάι Μάρα 2 νύχτες Sentrim Mara Camp
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα Sentrim Lake Elementaita

Ναϊρόμπι 1 νύχτα Nairobi Intercontinental
Μασάι Μάρα 2 νύχτες Mara Sopa lodge
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα Lake Nakuru Lodge
Ναϊρόμπι 1 νύχτα Nairobi Intercontinental
Μασάι Μάρα 2 νύχτες Keekorok lodge
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα Lake Nakuru lodge

Πλήρης διατροφή
μονο στο σαφάρι
Πρωινό στο Ναιρομπι
Πτήσεις με
Qatar Airways

Ναϊρόμπι 1 νύχτα
Nairobi intercontinental
Μασάι Μάρα 2 νύχτες
Mara Serena lodge
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα Lake Elementaita Serena

1/2-31/3
1/4-13/4
14/4-17/4
18/4-25/6
26/6-31/10

1845
1825
1920
1825
1855

Κάθε
Σάββατο

1/2-31/3
1/4-13/4
14/4-17/4
18/4-25/6
26/6-31/10

1930
1845
2055
1845
1965

Κάθε Τρίτη
&
Πέμπτη

1/2-31/3
1/4-25/6
26/6-31/10

1955
1860
2025

Κάθε
Κυριακή

1/2-31/3
1/4-31/5
1/6-25/6
26/6-31/10

2300
2175
2300
2645

Κάθε
Κυριακή

1/2-31/3
1/4-8/4
9/4-16/4
17/4-25/6
26/6-31/10

2650
2545
2650
2545
2900

Κάθε
Κυριακή

Highlights of Kenya | 6 νύχτες| Mini Bus
Ναιρόμπι 1 νύχτα
Σάμπα 2 νύχτες
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα
Μασάι Μάρα 2 νύχτες

Sarova Stanley
Sarova Shaba lodge
Sarova Lion Hill
Sarova Mara Game camp

Πλήρης
διατροφή μονο στο σαφάρι
Πρωινό στο Ναιρομπι
Πτήσεις με
Qatar Airways

Classic Kenya 6 νύχτες |Mini Bus
Ναιρόμπι 1 νύχτα
Μασάι Μάρα 2 νύχτες
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα
Αμποσέλι 2 νύχτες

Nairobi Sentrim Boulevard
Sentrim Mara Camp
Sentrim Lake Elementaita
Sentrim Amboseli camp

1/2-31/3
1/4-13/4
14/4-17/4
18/4-25/6
26/6-31/10

2360
2325
2420
2325
2365

Ναιρόμπι 1 νύχτα
Μασάι Μάρα 2 νύχτες
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα
Αμπoσέλι 2 νύχτες

Nairobi Intercontinental
Keekorok lodge
Lake Nakuru lodge
Ol Tukai lodge

1/2-31/3
1/4-13/4
14/4-17/4
18/4-25/6
26/6-31/10

2770
2550
2765
2550
2835

Κάθε
Σαββατο

1/2-31/3
1/4-13/4
14/4-17/4
18/4-25/5
26/5-24/6
25/6-31/10

3055
2890
3100
3900
2995
3405

Κάθε
Τρίτη

1/2-31/3
1/4-13/4
14/4-17/4
18/4-25/6
26/6-31/10

2615
2485
2695
2485
2655

Κάθε
Σάββατο

Πλήρης
διατροφή μονο στο σαφάρι
Πρωινό στο Ναιρομπι

Ναιρόμπι 1 νύχτα
Μασάι Μάρα 2 νύχτες
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα
Αμπoσέλι 2 νύχτες

Nairobi Serena
Mara Serena Safari Lodge
Lake Elementaita Serena
Amboseli Serena Lodge

Ναιρόμπι 1 νύχτα
Μασάι Μάρα 2 νύχτες
Λίμνη Νακούρου 1 νύχτα
Αμπoσέλι 2 νύχτες

Safari Park Hotel
Mara Sopa lodge
Lake Nakuru Lodge
Amboseli Sopa lodge

Πτήσεις με
Qatar Airways

Κάθε
Παρασκευή
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Σημαντική ενημέρωση
Περιλαμβάνονται

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Qatar Airways
Φόροι αεροδρομίων
Σαφάρι με jeep 4X4 η με ειδικό οχημα σαφάρι mini bus με θέση σε παράθυρο
Έμπειροι Αγγλόφωνοι συνοδοί/οδηγοί
Μεταφορές από / προς αεροδρόμια
Διαμονή κατά την διάρκεια του σαφάρι σε επιλεγμένα lodges όπως αναφέρονται
Πλήρης διατροφή στο σαφάρι, πρόγευμα στo Ναιρόμπι
Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων
Ταξιδιωτική ασφάλεια συμφωνα με την οδηγία ΕΟΚ & Ενημερωτικός φάκελος

Δεν περιλαμβάνονται Προσωπικά έξοδα
Τιμές αεροπορικών
ναύλων

Οι τιμές έχουν βασιστεί στους ναύλους των αεροπορικών εταιρειών, που ισχύουν την ημερομηνία
έκδοσης του τιμοκαταλόγου, σε περίπτωση που οι τιμές αλλάξουν, συνεπάγεται ότι αλλάζουν και οι
τιμές των πακέτων. Σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι ναύλοι και ο τιμοκατάλογος δεν έχει ανανεωθεί,
η επιβάρυνση η ακόμη και έκπτωση από τον ισχύοντα ναύλο θα διαμορφώσει την τελική τιμή.
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου ενδέχεται να μεταβληθούν ανα πάσα στιγμή , η τελική τιμή ισχύει μονον ως
εγγραφη προσφορά απο το τμήμα πωλήσεων
Τα κοστολόγια βασίζονται σε συγκεκριμένους ναύλους, εάν δεν προσφέρεται διαθεσιμότητα σε αυτές

Επιβάρυνση ναύλων τις τιμές, θα προσφερθεί ο επόμενος διαθέσιμος με σχετική επιβάρυνση

Εσωτερική πτήση Από οποιοδήποτε αεροδρόμιο εντός Ελλάδος προς την Αθήνα & αντίστροφα
Προς και από Αθήνα 155€ κατ’ άτομο (περιλαμβάνονται και οι φόροι αεροδρομίων σε αυτή την τιμή)
Εμβόλια και Η ευθύνη για τυχόν υποχρεωτικά εμβόλια/φάρμακα ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση για είσοδο στις
προϋποθέσεις ταξιδιού χώρες των προγραμμάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των ταξιδιωτών.
Εαν υπαρχει ενδιάμεσος σταθμός στο Ναιρομπι και συνδιασμός με αλλη χώρα ο εμβολιασμός ειναι
υποχρεωτικός

Παράταση ταξιδιού

Τα προγράμματα έχουν κοστολογηθεί βάσει του βασικού προγράμματος που αφορά το σαφάρι, η
παράταση του ταξιδιού στην Μομπάσα ή άλλο νησί του Ινδικού Ωκεανού είναι έτοιμο πακέτο το όποιο
προστίθεται στο βασικό ταξίδι.
Οι φόροι αεροδρομίων αφορούν το εκάστοτε πακέτο και προστιθενται στο συνολο.
Σαφάρι με safari car 4X4 , με 5 η 7 θέσεις με παράθυρο. Το σαφάρι πραγματοποιείται με συμμέτοχη
επιβατών από διάφορες χώρες, οι οδηγοί μιλούν Αγγλικά.

Σαφάρι Εμπειροι οδηγοί σαφάρι (Kenya professional safari guides), εχουν περασει τις απαραιτητες και πολυ
απαιτητικές εξετάσεις και εχουν λάβει την αναγνώριση «ασημένιο» επίπεδο για τις γνώσεις τους στην
οδήγηση, αντιμετωπιση δυσκολιών, και πολύ καλή αναγνώριση των ζώων και πτηνών.

Επι πλέον
Ασφάλεια περίθαλψης

Stop over
Πακέτα παράτασης
Ζανζιβάρη, Μομπάσα
Σευχέλλες, Μαυρίκιο

Κατ’ατομο 50€ η ασφάλεια ισχύει μον για 1 χώρα για 30 ημέρες και περιλαμβάνει
Υπηρεσίες που παρέχονται απο τους flying doctors. Η υπηρεσία ειναι διαθέσιμη 24 ωρες για 365
ημέρες, Η άσφάλεια αφορά την αμεση μεταφορά απο οποιο σημείο στην Κενυα η Τανζανία , το
αεροσκάφος μετατρεπεται σε κινητή ιατρική μονάδα εντατικής παρακολούθησης για τις πρωτες
βοήθειες στην συνεχεια ο ασθενής μεταφέρεται στο διεθνές αεροδρόμιο της Τανζανίας η Κενυα και
απο εκει μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δεν περιλαμβανονται εξοδα και καμια αλλη
υπηρεσία που αφορά νοσοκομειακή περιθαλψη .
Σε περιπτωση συνδιασμού Κένυα & Τανζανίας η ασφάλεια κοστίζει 70€ κατ’ατομο

Endless safari
Τα ιδια προγράμματα προσφέρονται και private, τα προγράμματα που
αναφέρονται στον κατάλογο ειναι μια μικρή επιλογή απο τα προγράμματα που
διοργανώνουμε για την Κένυα και σε συνδιασμό με Τανζανία καθως επισης
air safaris, η σαφάρι σε unique luxury lodges
επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για να ενημερωθείτε για τα
προγράμματα σαφάρι στην Κένυα και τις αλλες χώρες της Αφρικής

