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ZAGOTOVLJENI SKUPINSKI ODHODI NAJBOLJŠE KAR PONUJA KENIJSKI SAFARI
Ta sedemdnevni safari vključuje najlepše bisere Kenije in je najbolj primeren za
tiste popotnike, ki želijo zares dober in dolg safari. Zagotovljen skupinski odhod
pomeni, da si boste ceno vozila in vodnika lahko delili z vašimi sopotniki, ki vam jih
priskrbimo mi, zato vas bo potovanje stalo manj, kot če bi v vozilu potovali sami.
Odhod iz Nairobija proti Aberdaresu je vsak petek, nastanitev pa je 4*. Vodnik je
angleško govoreči, v vozilu pa vas je največ 7. V kolikor bi potovanje želeli
podaljšati na obali, je tudi to mogoče.
VRHUNCI POTOVANJA:
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•

•
•

•

Ogled parka Aberdares, ki je eden najstarejših parkov v deželi in je zaradi bujnega rastja precej različen od ostalih parkov.
Poleg razgibane in bujne narave daje park izvrstno zavetje številnim živalskim vrstam; slonom, bivolom, bongo antilopam in
celo črnim nosorogom. V primeru lepega vremena je možno videti tudi vrh Mount Kenye, ki je najvišja kenijska gora.
Ogled narodnega parka Shaba, ki se skupaj z narodnim parkom Samburu na 300 kvadratnih kilometrih razteza vzdolž
zelenega pasu, ki ga odmaka reka Ewaso. Živalske vrste, ki jih to področje ponuja na ogled, so zebre, žirafe, sloni, noji,
gazele, gepardi, levi, leopardi, divji psi, povodni konji, krokodili in več kot 100 vrst ptic.
Lužnato jezero Nakuru, ki daje življenjski prostor številnim kolonijam plamencev in pelikanom. Tu je tudi edinstvena
priložnost, da vidite mogočnega belega ali črnega nosoroga.
Ogled narodnega parka Masai Mara, ki leži na jugozahodnem delu Kenije in meji na Tanzanijo. Je kenijski podaljšek
tanzanijskega nacionalnega parka Serengeti. Masai Mara nudi življensko okolje izjemno velikemu številu divjih živali. Razlog
za to je bogata prst in sprejemljivo podnebje. Skozi rezervat tečeta dve veliki reki, v katerih je veliko krokodilov in povodnih
konjev in sta tekom celega leta nepogrešljiv vir vode za vse ostale prebivalce. Bregovi rek so poraščeni z gostim gozdom, ki
se nadaljuje v prostrane savane. Voda in bogati travniki so tudi razlog za največjo populacijo divjih živali v Afriki. Nacionalni
park obsega površino približno 1.500 km2, zato ni bojazni, da bi vam bilo pri raziskovanju dolgčas. Pričakujete lahko
nepozabna srečanja z levi, sloni, gepardi, zebrami, žirafami, bivoli, gazelami… pred vašimi očmi se bo odvijal živalski svet v
malem.
Med safariji boste lahko obiskali tudi masajsko vas. Masaji so nomadsko in pastirsko ljudstvo, ki živi v vzhodnem delu Afrike,
zlasti v Keniji in Tanzaniji, in je svojo preteklost ohranilo le z ustnim izročilom. Kljub napredku dežele Masaji še vedno živijo
v kolibah iz blata, gradnja pa je naloga žensk. »Manjato« po koncu držijo šibe in vejevje, stene pa so izolirane še s suho
travo in prekrite z blatom. Male odprtine v steni služijo kot ventilatorji in vir svetlobe. Ozek vhod seže vse do vrha strehe, ki
pa je visoka le toliko, do kolikor lahko dosežejo žene. Manjate obkrožuje bodičasto grmičevje, ki služi kot zaščita in ograja,
preprečuje vhod roparjev ali napadalnih živali ter izhod živine.

1. dan: EVROPSKO LETALIŠČE – NAIROBI
Po pristanku na mednarodnem letališču v kenijski prestolnici, kjer vas bo pričakal vaš osebni vodnik/voznik, prevoz
do hotela. Preostanek dneva je namenjen počitku po dolgem letu ali sprehodu po mestu. V okolici boste našli več
možnosti za kosilo in večerjo, lahko pa izkoristite tudi hotelsko restavracijo.
Če bi želeli prvi dan preživeti bolj aktivno, je mogoč ogled mesta, ki med drugim vključuje tudi obisk centra žiraf,
muzeja Karen Blixen (bivšega doma danske pisateljice uspešnice Moja Afrika, po katerem je bil posnet tudi
istoimenski film) in slonje sirotišnice.
Povratek v hotel in nočitev.

2. dan: NAIROBI – ABERDARES
Po zajtrku se boste pridružili skupini in se odpeljali proti parku Aberdares. Na poti postanek za kosilo. Sledi prevoz
do hotela in nastanitev. Zaradi velikega napajališča ob hotelu, kjer se živali rade zbirajo, boste prvo popoldne lahko
živali opazovali kar iz udobja vašega hotela. Večerja in nočitev.

3. dan: ABERDARES – SHABA
Po zajtrku vožnja do rezervata Shaba. Nastanitev in kosilo. Po kosilu safari po izsušeni pokrajini, ki poleg bolj
zelenih predelov ponuja tudi savansko in celo puščavsko okolje. Povratek v hotel, večerja in nočitev.
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4. dan: SHABA
Zajtrku sledi safari, temu pa kosilo in še popoldanski safari. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

5. dan: SHABA – JEZERO NAKURU
Zajtrku sledi pot do narodnega parka Nakuru, kamor boste prispeli v času kosila. Nastanitev in kosilo v hotelu. Po
kosilu safari. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

6. dan: JEZERO NAKURU – MASAI MARA
Po zajtrku vožnja do narodnega parka Masai Mara, kamor boste prispeli v opoldanskih urah. Nastanitvi in kosilu
sledi raziskovanje nacionalnega parka, ki je verjetno eden najlepših v vzhodni Afriki. Zvečer povratek v hotel,
večerja in nočitev.

7. dan: MASAI MARA
Zajtrku sledi celodnevno raziskovanje Masai Mare. Vsi obroki so v hotelu.

8. dan: MASAI MARA – NAIROBI – EVROPSKO LETALIŠČE
Po zajtrku vožnja proti Nairobiju. Po prihodu v zgodnjih popoldanskih urah prevoz do letališča za vaš let nazaj
proti domu.
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