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Сафари в Кения Масай Мара и почивка в
Занзибар
цени от

5 297.00 лв.
Дестинация
Кения и Танзания
Продължителност
10 дни
Тип настаняване
All Inclusive

Сафари в Масай Мара Кения и почивка в Занзибар
8 ношувки / 10 дни
Бутикова програма приложима целогодишно с тръгване всеки месец с водачи и екскурзоводи по
целия маршрут
Дати: 25/12/2018 - 03/01/2019
18/05/2019 - 27/05/2019
18/06/2019 - 27/06/2019
18/10/2019 - 27/10/2019
18/11/2019 - 27/11/2019

ПРОГРАМА:
ДЕН 1: 25/12/2018 - Летище Найроби - Масай Мара
Добре дошли в Кения. След пристигне на летището в Найроби ще бъдете посрещнати от
представител на фирмата партньор на ММ Тръвел, който ще ви запознае с предстоящия
маршрут. Отпътуване към Масай Мара през Голямата рифтова долина. По пътя ще видите

планините Лонгонот, Маргарет и плантациите от пиретрум. Пристигане в лодж АА Mara. След
като се настаните ще потеглите към Националния резерват Масай Мара за първото ви сафари,
лоето ще продължи до залез слънце. Резерватът притежава страшно богат и разнообразен див
свят: над 450 вида животни. Ще видите лъвове, носорози, хипопотами, крокодили, жирафи,
зебри, леопарди, много видове антилопи и слонове. В Масай Мара се случва най-зрелищното
събитие в природата, а именноежегодната миграция на милионите диви хищници и зебри от
Серенгети (Танзания), търсещи вода и пасища.
След сафарито ще се отправим към АА Mara Lodge за вечеря и нощувка.
ДЕН 2: 26/12/2018 - Национален резерват Масай Мара
Тук ще прекараме целия ден (общо 6ч.30м). Ще имате възможност да се качите на балон с
горещ въздух, срещу допълнително заплащане. Пакетът включва закуска с шампанско сред
дивата природа! Да наблюдавате изобилието на диви животни от височината на реещ се във
въздуха балон е незабравимо преживяване.
Ако полета с балон не е вашия тип атракция, може да предприемете сутрешно сафари в Мара
или да прекарате сутринта в почивка. След обяд предстои следобедно сафари, което ще
продължи до залез слънце. Имате възможност да изберете как да прекарате следобеда си – с
посещение на село Масаи или целодневно сафари с пикник-обяд. След което ще се върнем в АА
Mara Lodge за вечеря и нощувка.
ДЕН 3: 27/12/2018 - Национален резерват Масай Мара
Ще прекараме целия ден в резрвата. Като ще имаме възможност за сутрешно сафари (стартира
в 06:00ч.). След което ще се върнем в лоджа за закуска.
След като обядваме в лагера ще предприемем следобедно сафари, което ще продължи до залез
слънце. При желание може да предприемем целодневно сафари с пикник-обяд. След което ще
се върнем в АА Mara Lodge за вечеря и нощувка.
ДЕН 4: 28/12/2018 Масай Мара – Найроби - Занзибар
В 7:00ч. сутринта, след закуска ще се отправим към Найроби, за да пристигнем на време в
ресторант „Carnivore“ за прощален обяд. Ресторантът е известен с барбекюто си от дивечово
месо. След обяда ще бъдете превозени до летище Найроби за полет до Занзибар (12:00). В
Занзибар ще бъдете посрещнете от наш представител, който ще ви придрожи до хотела,
разположен на първа линия на плажа. След настаняване в Sunset Kendwa beach Hotel, предстоят
вечеря и нощувка.
ДЕН 5: 29/12/2018 Занзибар
Днес ви очаква цял ден почивка и плаж. След което вечеря в ресторанта на хотела и нощувка.
ДЕН 6: 30/12/2018 Занзибар
Днес отново ви очаква цял ден почивка и плаж. След което вечеря в ресторанта на хотела и
нощувка.
ДЕН 7: 31/12/2018 Занзибар

Свободно време за плаж и разходки. Гала вечеря в ресторанта с празнично посрещане на Новата
година на хотела и нощувка.
ДЕН 8: 01/01/2019 Занзибар - Найроби
След закуска нашия шофьор ще ви посрещне пред хотела и ще ви придружи до Международно
летище Занзибар за полет до Найроби, излитащ в 11:10ч. В Найроби ще бъдете посрещнати от
представител на местния ни партньор, който ще ви придружи до хотел Intercontinental Nairobi,
където ще прекарате деня в почивка и свободни занимания.
ДЕН 9: 02/01/2019 Найроби - София
Трансфер до летище Найроби и полет за България. Пристигане на летище София на следващия
календарен ден 03/01/2019. Край на програмата.
Цена на човек в дойна стая и хотели:
Цена на възрастен в двойна стая – 5297 лв.
Цена на дете в стая с двама възрастни – 3839 лв.
AA Mara Lodge 3* – Кения (сафари)
Sunset Kendwa beach Hotel 3* – Занзибар
Intercontinental Nairobi 4* – Найроби, Кения
Цена на човек в дойна стая и хотели:
Цена на възрастен в двойна стая – 7690лв.
Цена на дете в стая с двама възрастни – 5640лв.
Masai Mara Sopa Lodge 4* – Кения (сафари)
Dongwe Hotel 5* – Занзибар
Intercontinental Nairobi 4* – Найроби, Кения

Цената включва:
3 нощувки в Масай Мара
4 нощувки в Занзибар
1 нощувка в Найроби
Джип 4х4 с шофьор и водач
Пълен пансион на изхранване по време на сафарито
Трансфери от летището в Найроби и Занзибар
Входни такси за паркове и резервати
Сафари
Настаняване в Занзибар, на база полупансион
Обяд в ресторант „Carnivore“
Планиран полет от Уилсън – Занзибар и Занзибар - Уилсън
Кутии с обяд по време на сафарито
Новогодишна празнична вечеря

Туристически такси
1,5л вода на човек на ден
Цената не включва:
Двупосочен самолетен билет: София – Найроби - София, Цена 1200 лева към дата
07.12.2018
Виза за Кения и Танзания
Задължителна ваксина за жълта треска за посещение на Танзания
Предмети от личен характер т.е. телефон/използване на интернет, пране, бутилирана вода
и други алкохолни и безалкохолни напитки
Промени по маршрута
Разходка с балон с горещ въздух
Посещение и среща с местните в село Масай
Бакшиши
Допълнителни услуги и екскурзии:
Полет с балон с горещ въздух: 450 долара за възрастен и 360 долара за дете
Посещение на село Масай – 20 долара
Целодневна екскурзия на 01.01. или 02.01.2019 – 150 за възрастен и 137 долара за дете:
*целодневен транспорт с джип 4х4
*обяд и вечеря преди трансфера до летището
*посещение на приют за слонове
*посещение на музея „Карън Бликсън“
*посещение на център за жирафи

