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Kένυα – Η βασίλισσα των Σαφάρι 

9 Ημέρες 

 
 

Ναϊρόμπι, Μομπάσα, Βαρκάδα στη λίμνη Ναϊβάσα, Σαφάρι στο Πάρκο Mασάι Mάρα 

 

mailto:info@peopletravel.gr


1η μέρα: Αθήνα - Ναϊρόμπι, Ξενάγηση Συνάντηση στο 

αεροδρόμιο αργά το βράδυ της προηγούμενης μέρας και 

μεταμεσονύχτια πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την 

πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι. Άφιξη και ξενάγηση 

στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων 

το Πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο, το Μαυσωλείο του ιδρυτή και 

πατέρα του έθνους Γιόμο Κενυάτα, τον Καθεδρικό ναό κ.ά. 

Τέλος, θα επισκεφθούμε το Εθνικό μουσείο του Ναϊρόμπι, το 

οποίο ιδρύθηκε το 1910 και το 2008 άνοιξε και πάλι τις πύλες 

του, μετά από τις εργασίες ανακαίνισης που διήρκεσαν περίπου 

2,5 χρόνια, για να στεγάσει τα πλούσια εκθέματα από την 

ιστορία, τη φύση και την κουλτούρα της χώρας. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ έχουμε κανονίσει δείπνο στο διάσημο εστιατόριο "Carnivore" ~ Δώρο του 

γραφείου μας! Σπεσιαλιτέ του η μεγάλη ποικιλία κρεάτων - μπορείτε να δοκιμάσετε κρέας στρουθοκαμήλου ή ακόμα και 

κροκοδείλου!! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

 

2η μέρα: Ναϊρόμπι - Λίμνη Nαϊβάσα, Απογευματινή βαρκάδα 

Πρωινή οδική αναχώρηση για το πάρκο της Λίμνης Ναϊβάσα (Naivasha). Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Η λίμνη 

Ναϊβάσα είναι γνωστή για τις βόλτες με βάρκα και ως πύλη προς το νησί Crescent. Εδώ κλέβουν την παράσταση τα 

σπάνια είδη πουλιών και ζώων - καμηλοπαρδάλεις περιπλανιούνται ανάμεσα στις ακακίες, ιπποπόταμοι βυθίζονται 

στους βάλτους, πίθηκοι κρέμονται από τις κορυφές των δέντρων - αν είμαστε μάλιστα τυχεροί, θα καταφέρουμε να 

δούμε ακόμα και μαύρους ρινόκερους. Κατά τη διάρκεια της απογευματινής μας βόλτας με το σκάφος, ο καπετάνιος 

θα μας δείξει τα διάφορα είδη ζώων και πουλιών της 



λίμνης (ψαραετοί, ερωδιοί κλπ.) και θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Επιστροφή στο lodge. 

Διανυκτέρευση.  

 

3η μέρα: Λίμνη Nαϊβάσα - Mασάι Mάρα, Απογευματινό σαφάρι  

Αναχωρούμε σήμερα το πρωί για την καρδιά της Μαύρης Ηπείρου. Η 

διαδρομή μας κατά μήκος της Ρηξιγενούς Κοιλάδας θα μας οδηγήσει στο 

πάρκο Mασάι Mάρα, το "κόσμημα στο στέμμα της Αφρικής", που 

φιλοξενεί την πιο εντυπωσιακή ποικιλία άγριας ζωής - λιοντάρια, 

ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, γαζέλες, ζέβρες, ιπποπόταμοι κλπ., καθώς 

και μερικά από τα σπανιότερα είδη, όπως τσιτάχ, λεοπαρδάλεις και 

ρινόκερους. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Το σαφάρι δεν είναι ποτέ 

βαρετό στο συγκεκριμένο πάρκο και η υπομονή συχνά ανταμείβεται με 

μοναδικά "στιγμιότυπα", όπως η εικόνα του λιονταριού που καταδιώκει 

το θήραμά του, μια μοναχική λεοπάρδαλη που σκαρφαλώνει στα ψηλά 

κλαδιά μιας ακακίας, ένα κοπάδι ελεφάντων που προστατεύει τα μικρά 

του από τα αρπακτικά που καραδοκούν… Επιστροφή στο lodge. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα: Mασάι Mάρα, Πρωινό και απογευματινό σαφάρι 

Νοτιοδυτικά της χώρας, στη συνέχεια των μεγάλων πεδιάδων του 

πάρκου Σερενγκέτι της Τανζανίας, το Mασάι Mάρα είναι ίσως το 

τελευταίο μέρος της Αφρικής όπου μπορεί κανείς να βρει την ίδια 

αφθονία άγριων ζώων που συνάντησαν οι πρώτοι εξερευνητές των 

περιοχών αυτών. O ποταμός Mάρα, από τους μεγαλύτερους της Kένυας, 

διασχίζει το πάρκο από βορρά προς νότο. Στις δύο εξορμήσεις που θα έχουμε σήμερα - πολύ πρωινό και απογευματινό 

σαφάρι - στρέψτε το βλέμμα σας σε όποια κατεύθυνση θέλετε. Βλάστηση, έδαφος, ορίζοντες, ουρανός. H ματιά σας 

διέσχισε ήδη χιλιάδες θέματα, που περιμένουν κάποιον να τα απαθανατίσει με "αστρική" ταχύτητα στον φακό του. 

Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση.  

 

 

5η μέρα: Μασάι Μάρα - Ναϊρόμπι - Mομπάσα (Πτήση)  

Σήμερα θα επιστρέψουμε οδικώς στο Ναϊρόμπι και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την κοσμοπολίτικη Mομπάσα, 

μία εκπληκτική πόλη-θέρετρο, με Αραβική αρχιτεκτονική και εκθαμβωτικές παραλίες. Η πόλη είναι κτισμένη στο 

ομώνυμο νησί του Ινδικού ωκεανού, πολύ κοντά στη στεριά, με την οποία συνδέεται με γέφυρα. Ευκαιρία για 

ξεκούραση μετά από τα μοναδικά σαφάρι στα πάρκα. Άφιξη, τακτοποίηση στο all Inclusive ξενοδοχείο και χρόνος 

ελεύθερος σε μια από τις πιο όμορφες τροπικές παραλίες της Ανατολικής Αφρικής. Διανυκτέρευση. 

 

6η-7η μέρα: Mομπάσα, Ελεύθερες μέρες 

Ημέρες ελεύθερες για χαλάρωση και κολύμπι στα ζεστά νερά του Ινδικού. Δύο διανυκτερεύσεις στο all Inclusive 

ξενοδοχείο. 

 

 

 



8η μέρα: Mομπάσα, Ξενάγηση πόλης - Πτήση για την Αθήνα 

Check out από το ξενοδοχείο και αναχώρηση για 

την ξενάγησή μας στην πόλη της Μομπάσα. Εδώ 

συναντώνται και μπερδεύονται όλες οι φυλές, οι 

κουλτούρες και οι θρησκείες της Kένυας. Αρχικά 

θα επισκεφθούμε το πορτογαλικό φρούριο του 

16ου αιώνα (Κάστρο του Ιησού, Fort Jesus), που 

είναι κτισμένο σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο και 

σήμερα θεωρείται ιστορικό μνημείο. Στη συνέχεια 

θα περιπλανηθούμε στην αραβική συνοικία με τα 

γραφικά σουκς. Αργότερα θα μεταβούμε στο 

αεροδρόμιο της πόλης και θα επιβιβαστούμε στην 

πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις: 27/01, 10/02, 24/02, 10/03, 24/03     ~    9 μέρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις  

❖ Το διαβατήριό σας πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών από την είσοδό σας στην Kένυα. 

❖ Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι 

από τα αναγραφόμενα. 

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

❖  

Οι Πτήσεις μας με Ethiopian Airlines 

 

1η μέρα 

ET 761 ΑΘΗΝΑ - ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ 01:05-06:55 

ET 318 
ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ - 

ΝΑΪΡΟΜΠΙ 
08:15-10:25 

8η μέρα ET 323 
ΜΟΜΠΑΣΑ - ΑΝΤΙΣ 

ΑΜΠΕΜΠΑ 
18:50-21:10 

9η μέρα ET 760 ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ - ΑΘΗΝΑ 23:00-03:00+1 

Τιμή κατ' άτομο 

Για τις 10 πρώτες 

κρατήσεις 

Δίκλινο 
3ο άτομο 

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 

1.990 € 1.740 € 2.540 € 



Περιλαμβάνονται  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

❖ Στο Ναϊρόμπι διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. με πρωινό 

❖ Δείπνο στο διάσημο εστιατόριο "Carnivore" στο Ναϊρόμπι 

❖ Στη Μομπάσα διαμονή σε ξενοδοχείο 4* sup. all Inclusive  

❖ Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, μεταφορές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

❖ Διαμονή σε lodges πολυτελείας στο πάρκο Μασάι Μάρα και στη λίμνη Ναϊβάσα με πλήρη διατροφή  

❖ Απογευματινή βαρκάδα στη λίμνη Ναϊβάσα 

❖ Ένα πρωινό και δύο απογευματινά σαφάρι στο πάρκο Μασάι Μάρα 

❖ Έμπειροι τοπικοί οδηγοί-ξεναγοί  

❖ Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός 

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

Δεν Περιλαμβάνονται  

❖ Φόροι αεροδρομίων, 

επίναυλος καυσίμων, 

φιλοδωρήματα, 

αχθοφορικά, ταξιδιωτική 

ασφάλεια και ασφάλεια 

COVID για ταξιδιώτες έως 

75 ετών: 980 € 

❖ Βίζα Κένυας: 55 €. 

Εκδίδεται ηλεκτρονικά. Θα 

πρέπει να αποσταλούν στο 

γραφείο έγχρωμη 

φωτοτυπία διαβατηρίου και 

μία φωτογραφία τύπου 

διαβατηρίου 2 εβδομάδες πριν την αναχώρηση 

 


