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ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ

Κένυα

Η θρυλική γη!
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΑΜΠΟΥΡΟΥ - ΝΑΚΟΥΡΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σας παρουσιάζουμε το ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα,
σχεδιασμένο με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή,
για όλους εσάς που:
Επιθυμείτε να γνωρίσετε το αυθεντικό πρόσωπο της Κένυας,
να αγγίξετε τη θρυλική αυτή γη, να αναπνεύσετε στο λίκνο της
ανθρωπότητας και να περπατήσετε εκεί όπου περπάτησαν οι
πρώτοι άνθρωποι.
Ενδιαφέρεστε να επισκεφθείτε τόπους όπου σας μιλά ηχηρά
η μακραίωνη ιστορία και ο πολύπτυχος πολιτισμός, τόπους όπου
η φύση σας αποκαλύπτει τα δυνατά μυστικά της αλλά και τον
απερίγραπτο πλούτο της, και τόπους όπου σφύζει η ζωή και η
χώρα σας δείχνει τη σύγχρονη όψη της.
Επιζητάτε τη βεβαιότητα ότι δεν θα προκύψουν στην πορεία
επιπλέον έξοδα, πέραν των προσωπικών εξόδων.
Θέλετε διαμονή σε αξιόλογα ξενοδοχεία με πλήρη διατροφή
καθώς και μετακινήσεις με οχήματα αποκλειστικά για Έλληνες.
Αναμένετε να λάβετε το καλύτερο και το ιδιαίτερο από την
επίσκεψή σας.
Αναζητάτε να ξυπνήσετε μέσα σας το πνεύμα του εξερευνητή
λέγοντας ναι στην περιπέτεια!
.

Εμείς σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία!
Εσείς θα εκτιμήσετε τη διαφορά;

1η ημέρα
Ένα συναρπαστικό ταξίδι αρχίζει!
Αναχωρούμε από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Προορισμός μας η Κένυα, το λίκνο της ανθρωπότητας, η θρυλική γη των Μασάι!

2η ημέρα
Άφιξη στη μαγευτική Κένυα – Περιήγηση στην πόλη και στα περίχωρα του Ναϊρόμπι

ΜΟΥΣΕΙΟ KAREN BLIXEN

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗΣ

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ BOMAS OF KENYA

Άφιξη πριν τα χαράματα στο διεθνές αεροδρόμιο «Jomo Kenyatta» της πρωτεύουσας, Ναϊρόμπι. Επιβιβαζόμαστε στα βαν
και φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας όπου αναπαυόμαστε και, μετά, παίρνουμε πρωινό.
Στη συνέχεια, ξεκινάμε με τα βαν για μία περιήγηση στην πόλη. Ανάμεσα στα πολυάριθμα αξιοθέατα, που θα δούμε,
συγκαταλέγονται το ιστορικό ξενοδοχείο Norfolk από όπου ξεκινούσαν όλα τα σαφάρι στις αρχές του 20ού αιώνα, το
σημείο θέας στο λόφο με την πανοραμική άποψη της πόλης, η «Γωνιά του Θεού» όπου είναι συγκεντρωμένοι ναοί
διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, το Εθνικό Ωδείο με το Εθνικό Θέατρο, και το Μουσείο Σιδηροδρόμων.
Η περιήγησή μας περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής του Οργανισμού David Sheldrick National
Wildlife Trust όπου μπορούμε να χαϊδέψουμε ορφανεμένα ελεφαντάκια, που περιθάλπονται εκεί, αλλά ακόμα και να
υιοθετήσουμε ένα! Ο Οργανισμός αυτός, που ιδρύθηκε το 1977 από τη λαίδη Daphne Sheldrick με σκοπό να συμβάλλει
στη διαφύλαξη της άγριας ζωής και των βιοτόπων στην Ανατολική Αφρική, διεξάγει σήμερα τα πιο επιτυχημένα
προγράμματα διάσωσης ελεφάντων και ρινόκερων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο Πολιτιστικό Πάρκο Μπόμας (Bomas)
γνωρίζουμε τις αγροικίες όλων των φυλών της χώρας και μετέχουμε, αν θέλουμε, στους παραδοσιακούς χορούς.

!

Μετά το γεύμα στο ξενοδοχείο, επίσκεψη στο Κέντρο Καμηλοπάρδαλης όπου προστατεύεται το απειλούμενο
υποείδος καμηλοπάρδαλης, η «καμηλοπάρδαλη του Ρότσιλντ» (Giraffa camelopardalis camelopardis). Οι δράσεις
προστασίας συνδυάζονται καλά με δραστηριότητες αναψυχής. Εδώ παρατηρούμε, ταΐζουμε και φιλάμε, αν
θέλουμε, τις καμηλοπαρδάλεις -μία ξεχωριστή εμπειρία! Και ακόμα περιεργαζόμαστε τους φακόχοιρους, δηλαδή
τους Αφρικανικούς αγριόχοιρους (Phacochoerus africanus), καθώς αναζητούν την τροφή τους σκαλίζοντας τη λάσπη
ή περπατάμε στο μονοπάτι του γειτονικού Καταφυγίου Πουλιών στο Γκόγκο Ρίβερ (Gogo River Bird Sanctuary).

!

Επισκεπτόμαστε τη γοητευτική κατοικία με τους γαλήνιους καταπράσινους κήπους της Δανής συγγραφέως, βαρόνης
Karen Blixen, που τώρα λειτουργεί ως μουσείο. Όποιος έχει λατρέψει την ταινία «Πέρα από την Αφρική» (με τους Μέριλ
Στριπ και Ρόμπερτ Ρέντφορντ) τότε σίγουρα θα λατρέψει και το μέρος αυτό! Η ταινία γυρίστηκε εδώ και βασίζεται στην
αυτοβιογραφία της με τον ίδιο τίτλο. Στην ίδια περιοχή Κάρεν (Karen), πηγαίνουμε στο Kazuri Factory (μέλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Δικαίου Εμπορίου) όπου κατασκευάζονται τα φημισμένα και πανέμορφα κεραμικά κοσμήματα.

!
!

Η βραδιά μας κλείνει με ένα εξαίσιο δείπνο στο διεθνούς φήμης εστιατόριο Carnivore, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να γευτούμε την πιο μεγάλη ποικιλία κρεάτων που υπάρχει -ακόμη και κρέας στρουθοκαμήλου ή και κροκόδειλου!
Διανυκτέρευση στο Ναϊρόμπι στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα
Στα Εθνικά Καταφύγια Άγριας Ζωής Σαμπούρου, Σάμπα και Πηγές του Βούβαλου
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο ξεκινάμε προς τα βόρεια για την Κομητεία Σαμπούρου, όπου τα τρία γειτονικά Εθνικά
Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ρεζέρβες) -Σαμπούρου, Σάμπα και Πηγές Βούβαλου (Samburu, Shaba, Buffalo Springs National
Reserves)- αποτελούν στην ουσία ένα εκτεταμένο Πάρκο Προστασίας της Φύσης.

ΟΡΟΣ ΚΕΝΥΑ

Στη διαδρομή, μας δίνεται η ευκαιρία να θαυμάσουμε το δεύτερο σε ύψος βουνό της Αφρικανικής ηπείρου,
το μεγαλοπρεπές όρος Κένυα (ένα παλιό ηφαίστειο με υψηλότερη κορυφή στα 5.199 μ.) αλλά και να περάσουμε
πάνω από τη νοητή γραμμή του Ισημερινού, από το νότιο στο βόρειο ημισφαίριο!

!

Την ώρα του μεσημεριανού γεύματος φθάνουμε στο Samburu National Reserve και μετά τη μικρή μας ανάπαυση στο
κατάλυμα (lodge), το απόγευμα είμαστε πανέτοιμοι να εξερευνήσουμε την άγρια φύση του Σαμπούρου με το βαν μας. Εδώ
εντοπίζουμε ζώα που δεν συναντούμε σε άλλα Πάρκα της Κένυας κάτω από τον Ισημερινό. Ένα βήμα από μας, κοιτάμε και
μας κοιτούν λιοντάρια, ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις, στρουθοκάμηλοι και ένα πλήθος διαφόρων
ειδών αντιλόπης, από τα πιο μεγαλόσωμα έως τα πιο μικρά, όπως η μινιατούρα ντικ-ντικ (Madoqua sp.) που δεν φτάνει
ούτε τα 40 εκ. σε ύψος!

!

Γεύμα, δείπνο και διανυκτέρευση στο Σαμπούρου στο κατάλυμά μας (lodge).

ΖΕΒΡΕΣ

4η ημέρα
Εξερευνώντας τρία σημαντικά Καταφύγια Άγριας Ζωής
Η μέρα αφιερώνεται, κυρίως, στην επαφή με τη φύση της συναρπαστικής αυτής περιοχής των τριών Εθνικών Καταφυγίων
όπου μέσα στους εκτεταμένους λειμώνες της και στο πλήθος των άλλων βιοτόπων της θα ανακαλύψουμε το μεγάλο πλούτο
των ειδών χλωρίδας και πανίδας με τον οποίο είναι προικισμένη. Ξεκινάμε με μία πολύ πρωινή βόλτα, πριν το πρόγευμα,
για να συναντήσουμε είδη ζώων, όπως τα λιοντάρια, που αργότερα κρύβονται στις φυλλωσιές για να αποφύγουν τη ζέστη.

ΑΝΤΙΛΟΠΗ ΝΤΙΚ-ΝΤΙΚ

Παίρνουμε πρωινό στο κατάλυμα και μετά είμαστε έτοιμοι για την πολύωρη περιήγησή μας έχοντας μαζί το μεσημεριανό
γεύμα σε πακέτο. Τα όμορφα δάση, οι πηγές και τα ποτάμια συνθέτουν ένα εκπληκτικό σκηνικό, το οποίο μας δείχνει, όμως,
και την άγρια ομορφιά του καθώς ένα μεγάλο μέρος του αποτελείται από πανάρχαια πετρωμένη λάβα με απότομους
ηφαιστειογενείς βράχους, άφθονο και εντυπωσιακό κοκκινόχωμα, ξεραμένες κοίτες παλιών ποταμών, απόκρημνους λόφους
και αγκαθωτά θαμνοτόπια. Ο τόπος αυτός είναι το καταφύγιο για πέντε πολύ ξεχωριστά είδη ζώων: τη σπάνια αυτοκρατορική
ζέβρα με τα μεγάλα τριχωτά αυτιά (Equus grevyi), το μεγαλύτερο και πιο απειλούμενο είδος ζέβρας στον κόσμο, την αντιλόπη
με το μακρύ λαιμό (Litocranius walleri), που στέκεται όρθια στα πίσω πόδια για να φτάσει την τροφή της, τη σομαλική
στρουθοκάμηλο (Struthio molybdophanes) με το ιδιαίτερο γκριζογάλανο χρώμα στο λαιμό και στα πόδια, τη σομαλική
καμηλοπάρδαλη (Giraffa reticulata) με τα περίεργα σχήματα στο τρίχωμα, που θυμίζουν δίχτυ, και, τέλος, ένα συνεσταλμένο
αν και μεγαλόσωμο είδος αντιλόπης (Oryx beisa). Εγγυημένο θέαμα οι ελέφαντες και, στο ποτάμι, οι κροκόδειλοι! Για τους
οπαδούς της παρατήρησης πουλιών η περιοχή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με τα σχεδόν 370 είδη ανάμεσα στα οποία
συγκαταλέγονται οι υφάντρες (Plocidae), που είναι είδη σπίνων, και ο πολεμαετός (Polemaetus bellicosus).

!

Μία ξεχωριστή και πολύχρωμη εμπειρία προσφέρει η προσέγγισή μας στους ανθρώπους της φυλής Σαμπούρου
με την πλούσια τους πολιτιστική κληρονομιά, όπως και των «ξαδέλφων» τους, των Μασάι.
Δείπνο και διανυκτέρευση στο Σαμπούρου στο κατάλυμά μας (lodge).
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ

5η ημέρα
Από το χωριό της Κενυάτισας Λυσιστράτης σε μία μαγευτική λίμνη
Μετά το πρωινό επισκεπτόμαστε το χωριό Ουμότζα (Umoja=Ενότητα), το οποίο θα μας εντυπωσιάσει ιδιαίτερα και θα
μας φέρει στο νου την αρχαία Λυσιστράτη. Ιδρύθηκε το 1990 από τη Rebecca Lolosoli, μία γυναίκα από τη ντόπια φυλή,
και κατοικείται μόνον από γυναίκες. Εδώ καταφεύγουν όσες θέλουν να ξεφύγουν από γάμο σε παιδική ηλικία, από
ενδοοικογενειακή βία αλλά και από το γενετήσιο ακρωτηριασμό, καθώς και τα θύματα βιασμών. Οι γυναίκες του χωριού
ασχολούνται τόσο με αγροτικές εργασίες όσο και με την κατασκευή όμορφων παραδοσιακών στολιδιών τα οποία πωλούν
στους επισκέπτες. Λειτουργούν, επίσης, ένα δημοτικό σχολείο, ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα κάμπιγκ.

!

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ

Η υπόλοιπη ημέρα προσφέρεται για μία ακόμα περιήγηση στην άγρια φύση των πάρκων, μιας και είναι ατελείωτα όσα
μπορεί κανείς να ανακαλύψει και να θαυμάσει εδώ! Στη συνέχεια, πορευόμαστε προς το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Ναϊβάσα
(Lake Naivasha National Park). Σε μία από τις πιο γοητευτικές λίμνες της Αφρικής θα μας μείνει αξέχαστη η βαρκάδα!

ΧΩΡΙΟ ΟΥΜΟΤΖΑ

Δείπνο και διανυκτέρευση στη Ναϊβάσα στο κατάλυμά μας (lodge).

6η ημέρα
Από το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Νακούρου στο Ναϊρόμπι για αναχώρηση
Μετά το πρωινό αποχαιρετάμε τη Ναϊβάσα οδεύοντας τώρα προς το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Νακούρου (Lake
Nakuru National Park), το οποίο έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο για
τον τεράστιο πλούτο του σε βιοποικιλότητα. Γευματίζουμε το μεσημέρι σε εντυπωσιακή τοποθεσία με καταρράκτες όπου
μας δίνεται η ευκαιρία να αποθανατίσουμε με εκπληκτικές φωτογραφίες τους ξακουστούς καταρράκτες Thompson.
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ THOMPSON
ΧΩΡΙΟ ΟΥΜΟΤΖΑ

ΜΠΑΜΠΟΥΙΝΟΣ

!

Η λίμνη Νακούρου είναι διεθνώς φημισμένη για την απίστευτα μεγάλη συγκέντρωση εδώ των φοινικόπτερων
ή φλαμίνγκο (Phoeniconaias minor και Phoenicopterus roseus). Σίγουρα θα μας μαγνητίσει το βλέμμα το ροζ χρώμα,
που παίρνει η όχθη της, εξαιτίας ακριβώς του ρόδινου φτερώματος των όμορφων αυτών πουλιών.
Άλλα πολύ σημαντικά, επίσης, είδη ζώων είναι εδώ ο μαύρος ρινόκερος (Diceros bicornis), ο άσπρος ρινόκερος
(Ceratotherium simum), η λεοπάρδαλη (Panthera pardus), η καμηλοπάρδαλη του Ρότσιλντ καθώς και πολλά ακόμα.
Παρατηρώντας προσεκτικά ίσως να εντοπίσουμε και λιοντάρια (Panthera leo). Από το λόφο των μπαμπουίνων, θα
απολαύσουμε τη συγκλονιστική θέα όλου του Πάρκου.

!

ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ

Δείπνο στο φινετσάτο εστιατόριο Tamarind του Ναϊρόμπι. Στη συνέχεια (7η ημέρα), πετάμε για Ελλάδα αφήνοντας
πίσω μία χώρα που σίγουρα θα χαραχτεί στη μνήμη μας για την ξεχωριστή ομορφιά της, τα ποικίλα πρόσωπα του
πλούσιου πολιτισμού της, τα θρυλικά της ζώα και τους φιλικούς και γελαστούς της ανθρώπους!

ΜΑΥΡΟΣ ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ

ΛΕΟΠΑΡΔΑΛΗ

ΧΩΡΙΟ ΟΥΜΟΤΖΑ

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ

7ημέρες 5διανυκτερεύσεις
-

στη μαγευτική Κένυα!

από

2650 ευρώ

(2000 ευρώ+650 ευρώ τα αεροπορικά εισιτήρια
με τιμή της 18ης Οκτωβρίου2018).

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα
Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ
o ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6 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 (σε
δίκλινα δωμάτια) σε ξενοδοχεία ή καταλύματα (lodges) 4 αστέρων,
ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα.
Όλα τα γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό).
Το γεύμα σε πακέτο περιλαμβάνει ένα τέταρτο (1/4) ψητό
κοτόπουλο, ένα κομμάτι κέικ και μπισκότα, φρούτα, ένα «κουτάκι»
χυμό και ένα μπουκάλι νερό.
Τα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ναϊρόμπι και το αντίστροφο.
Συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου.
Το κόστος τους εξαρτάται από τη χρονική περίοδο κράτησης.
Όλες οι μετακινήσεις (βαν 6 ατόμων - θέσεις σε παράθυρα)
τόσο στις πόλεις όσο και στα πάρκα. Στα βαν επιβιβάζονται
μόνον Έλληνες.
Το εισιτήριο εισόδου σε όλα τα πάρκα, τα καταφύγια άγριας ζωής,
τα μουσεία και, γενικά, παντού όπου η είσοδος δεν είναι ελεύθερη.
Οι υπηρεσίες αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού-οδηγού
(ένας ανά βαν).
Οι μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι.
Η ταξιδιωτική βίζα (δικαίωμα εισόδου στην Κένυα).
Η ταξιδιωτική ασφάλεια ανά άτομο.

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 (290 ευρώ).

aΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σόλωνος 126, Αθήνα - Τηλ.: 210 3839259, 210 3810465
www.kenyagreece.com - info@kenyagreece.com

aΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL
Πανεπιστημίου 67, Αθήνα (Ομόνοια - 1ος όροφος)
Τηλ.: 210 3240036, 210 3245604 - Φαξ: 210 3252757
www.memnontravel.gr - info@memnontravel.gr
Οι κρατήσεις γίνονται με καταβολή του 30% του συνολικού ποσού
έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση.
Αριθμοί λογαριασμών για κατάθεση του ποσού:
ETE GR 5401 101 5500 0001 5534 5655 26
ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ALFA GR 82 0140 1010 1010 0231 0213 310
ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Σε περίπτωση ακύρωσης, δεν επιστρέφεται το 15% της προκαταβολής.
Για την είσοδο στην Κένυα ΔΕΝ απαιτούνται εμβολιασμοί ή φάρμακα.
Η απόφαση για εμβολιασμό είναι προσωπική υπόθεση
και ευθύνη του καθενός.

