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Szafari és tengerparti pihenés
Kenyában
magyar nyelvû biogeográfiai elõadásokkal a helyszínen

2019. január 16-29.


1. nap: Indulás, ill. utazás menetrendszerinti repülõvel, átszállással.

2. nap: Érkezés reggel Nairobiba a Jomo Kenyatta Nemzetközi Repülõtérre, majd utazás a Nakuru-tavi Nemzeti Parkhoz. A délután madármegfigyelés, mert a terület flamingók és más madarak százainak ad otthont. Szállás a Sentrim Elementaita Camp-ben.
3. nap: Reggel utazás a Masai Mara Vadrezervátumba, amely az egyik legismertebb park, s amelyet a tanzániai Serengeti határol. Délután meglátogatunk egy masai falut, ahol bepillantunk az õslakósok életébe. Délután még fakultatív programként lehetõség van hõlégballonnal lebegni a szavanna fölött. Szállás az Ashnil Mara Camp-ben.
4. nap: Az egész napot Masai Maran töltjük, ahol szinte minden látni kívánt állatfajt fellelhetünk. Itt évente kétszer a természet egyik legnagyszerûbb vándorlása tárul a szemünk elé, amikor milliónyi legelõt és vizet kutató gnú és zebra vonul a Masai Mara és a Serengeti között. Szállás az Ashnil Mara Camp-ben. 
5. nap: Reggel indulás a Naivasha-tóhoz, majd a délutánt csónakázással töltjük, amely alatt megfigyelhetjük a bõséges madárvilágot és élvezhetjük a táj tökéletes látványát. Szállás a Lake Naivasha Sopa Lodge-ban.
6. nap: Reggel indulás Afrika legmagasabb hegyének lábánál, a Kilimandzsárónál fekvõ Amboseli Nemzeti Parkba, ahol délutáni vadles során csodálatos kilátásunk nyílik a hófödte hegycsúcsra, mely nagyszerû hátteret nyújt az elefántoknak, a zsiráfoknak és az oroszlánoknak. Szállás a Sentrim Amboseli Lodge-ban.
7. nap: Az egész napot az Amboseli Nemzeti Parkban töltjük, amely a világ egyik legjobb helyének számít, s tovább folytatjuk a vadlest még mindig a Kilimandzsárónál hátterével, amely a környezetébõl legmagasabbra kiemelkedõ hegy a világon. Szállás a Sentrim Amboseli Lodge-ban.
8. nap: Reggel indulás a Tsavo West Nemzeti Parkba, amely a második legnagyobb park Kenyában. Szállás a délutáni pihenés a Saltlick Game Lodge-ban.
9. nap: A korai vadles után utazás a Diani Beach-re, Mombasa környékére, az Indiai-óceán partjára, ahol megkezdõdik a pihentetõ tengerparti nyaralás. Szállás a Swahili Beach Hotelben.
10. nap: Pihenés és strandolás Mombasa tengerpartján. Szállás a Swahili Beach Hotelben.
11. nap: Pihenés és strandolás Mombasa tengerpartján. Szállás a Swahili Beach Hotelben.
12. nap: Délelõtt fakultatív piacozás és városnézés Mombasaban, ill. pihenés és strandolás a tengerparton. Szállás a Swahili Beach Hotelben.
13. nap: A repülõgép indulásától függõen transzfer a mombasai repülõtérre, s repülés belföldi járattal Nairobiba. Délután és este rövid városnézés keretében ismerkedünk fõvárossal, majd transzfer a nemzetközi repülõtérre, s indulás késõ este átszállással haza.
14. nap: Érkezés a nap folyamán.



Ár: 870.000 Ft/fõ-tõl, 2 fõ/szoba és 6 fõ/szafari autó elhelyezés esetén.





AZ ÁR TARTALMAZZA:

	az összes transzfert Kenyában

szállást teljes ellátással a szafari alatt italok nélkül
belépőjegyeket a parkokba
a szafarit sofőrrel, aki egyben az idegenvezető
	ásványvízfogyasztást az autóból a szafari alatt
	a Mombasa-Nairobi repülőjegyet

a kenyai e-vízumot
a tengerparti hotelt félpanziós ellátással
	vacsorát Nairobiban az utolsó este


AZ ÁR NEM TARTALMAZZA:
�
	az egyéb italokat a szafari alatt és a különböző szállásokon

a fel nem sorolt étkezéseket
személyes kiadásokat
borravalókat
a nemzetközi repülőjegyek árát
utasbiztosítást

Az utazáshoz útlevél és vízum szükséges! Az útlevélnek a visszaút dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

Irodánkban megfelelő baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megköthető.




A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:



								Dr. Kopári László sk.

Pécs, 2018. január 2.

