17 - 25 Απριλίου 2020
ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΣΤΗ ΜΑΓΙΚΗ ΚΕΝΥΑ!
Παρακολουθούμε τον Πράσινο Μαραθώνιο του Έλντορετ!
Δημιουργούμε το Πάρκο της Ελλάδας!

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
& ΤΗΣ ΚΟΜΗΤΕΙΑΣ ΟΥΑΣΙΝ ΓΚΙΣΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ

Ζήστε μία εμπειρία που χαράζεται στη μνήμη!
Σας παρουσιάζουμε το ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα,
σχεδιασμένο με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή,
για όλους εσάς που:
ο Ονειρεύεστε να νοιώσετε τον παλμό ενός Μαραθώνιου
στην ιδιαίτερη πατρίδα των φημισμένων Κενυατών
Μαραθωνοδρόμων, την πόλη Έλντορετ.
ο Αποζητάτε να μετέχετε και εσείς στην φύτευση του
Πάρκου της Ελλάδας.

ο Επιθυμείτε να γνωρίσετε έναν τόπο όπου διασώζονται
ακόμα οι λαϊκές παραδόσεις και το κάλλος της φύσης.
ο Ενδιαφέρεστε να επισκεφθείτε μία χώρα όπου μιλά
ηχηρά η μακραίωνη ιστορία κι ο πολύπτυχος πολιτισμός,
μία χώρα όπου η φύση αποκαλύπτει τα δυνατά μυστικά
της και τον απερίγραπτο πλούτο της.
ο Θέλετε να θαυμάσετε περιοχές που η Ουνέσκο έχει
εντάξει στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς.

ο Αναζητάτε να ξυπνήσετε μέσα σας το πνεύμα του
εξερευνητή λέγοντας ΝΑΙ στις νέες εμπειρίες.
Εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να ζήσετε μοναδικές
στιγμές στην Κένυα!
Να βιώσετε μια ξεχωριστή Πασχαλιά!

1η ημέρα – 17.4.2020
Ένα συναρπαστικό ταξίδι αρχίζει!
Αναχωρούμε από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος». Προορισμός μας η μαγική Κένυα!
Εκεί, στην πόλη Έλντορετ (Eldoret) θα παρακολουθήσουμε το Μαραθώνιό της αφιερωμένο στον αγώνα για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα πάρουμε μέρος στην φύτευση του Πάρκου της Ελλάδας!
Το Έλντορετ, πρωτεύουσα της Κομητείας Ουασίν Γκίσου (Uasin Gishu) είναι η ιδιαίτερη πατρίδα των φημισμένων
Κενυατών δρομέων μεγάλων αποστάσεων και Μαραθωνοδρόμων! Εκεί προπονούνται και από εκεί ξεκινούν για να
κατακτήσουν μετάλλια σε όλο τον κόσμο! Εκτός από το Έλντορετ, όμως, θα γνωρίσουμε και πολλούς άλλους
συναρπαστικούς τόπους της χώρας.

Somalia

Uganda

Ethiopia

Tanzania

Το ταξίδι μας γίνεται με την αεροπορική εταιρεία της Αιθιοπίας
(Ethiopian Airlines) μέσω Αντίς Αμπέμπα (Addis Ababa).
Αθήνα, αναχώρηση 00.20 – Αντίς Αμπέμπα, άφιξη 07.20 (πτήση ΕΤ 761)
Αντίς Αμπέμπα, αναχώρηση 08.15 – Ναϊρόμπι 10.25 (πτήση ΕΤ 318)
Φθάνουμε στο διεθνές αεροδρόμιο «Τζόμο Κενυάτα» («Jomo Kenyatta»)
του Ναϊρόμπι (Nairobi), πρωτεύουσας της Κένυας, αρκετά πρωί για μία
ενδιαφέρουσα περιήγηση στην πόλη.
Άποψη κεντρικού σημείου της πόλης του Ναϊρόμπι.

1η ημέρα – 17.4.2020
Στο Ναϊρόμπι – Τη σύγχρονη καταπράσινη πόλη!
Επισκεπτόμαστε τη γοητευτική κατοικία με τους γαλήνιους
κήπους της Δανής συγγραφέως, βαρόνης Κάρεν Μπλίξεν
(Karen Blixen), που τώρα λειτουργεί ως μουσείο. Βρίσκεται
στην ομώνυμη περιοχή της πόλης.
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 βαρόνης με τον ίδιο τίτλο.
Έπαυλη
Κάρεν
Μπλίξεν

Η περιήγησή μας περιλαμβάνει επίσκεψη και στο
Καταφύγιο Άγριας Ζωής του Οργανισμού Ντέιβιντ Σέλντρικ
(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
Δάφνη Σέλντρικ (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.

Στη συνέχεια, γευματίζουμε στο φινετσάτο εστιατόριο
Τάμαριντ (Tamarind).
Ώρα φαγητού στο Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων!

1η ημέρα – 17.4.2020
Πετάμε από το Ναϊρόμπι στο Έλντορετ
Τέλος, επισκεπτόμαστε το Κέντρο Καμηλοπάρδαλης
όπου προστατεύεται το απειλούμενο υποείδος
καμηλοπάρδαλης, η «καμηλοπάρδαλη του Ρότσιλντ».
Εδώ, οι δράσεις προστασίας των ζώων συνδυάζονται
καλά με τις δραστηριότητες αναψυχής των επισκεπτών.
Στο Κέντρο παρατηρούμε, ταΐζουμε και φιλάμε, αν
θέλουμε, τις καμηλοπαρδάλεις -μία τελείως ξεχωριστή
εμπειρία!
Άποψη του Έλντορετ από ψηλά.
Κέντρο
Καμηλοπάρδαλης

Από το αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι αναχωρούμε για το
Έλντορετ.
Ναϊρόμπι, αναχώρηση 19.00 – Έλντορετ, άφιξη 19.50
(πτήση FLY 540)

Διαμονή στο ξενοδοχείο Boma Inn του Έλντορετ.

2η ημέρα – 18.4.2020
Ομορφιές που κόβουν την ανάσα!
Τσέπκιτ

Η σημερινή ημέρα αφιερώνεται σε αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, σε
τόπους που η ομορφιά και το μεγαλείο τους κόβουν πραγματικά την ανάσα!
Κάποιες από τις τοποθεσίες, που θα επισκεφτούμε, είναι οι καταρράκτες
Τσέπκιτ (Chepkit) και Κορομόσο (Koromosho), η Εθνική Ρεζέρβα Αγρίων Ζώων
Ριμόι (Rimoi National Reserve) και ο τόπος θέας Κέριο (Kerio) από όπου θα
θαυμάσουμε τη μεγάλη Ρηξιγενή Κοιλάδα (Rift Valley) της Αφρικής.
Θα επισκεφτούμε και προπονητικά κέντρα μεγάλου υψομέτρου για όλους
τους δρομείς αντοχής.

Κορομόσο
Ελέφαντες στο Ριμόι

Κέριο: Η θέα προς τη Ρηξιγενή Κοιλάδα.

Ενδέχεται να γίνουν επιτόπου μικρές τροποποιήσεις
στο πρόγραμμα της ημέρας αυτής.

3η ημέρα – 19.4.2020
Η μεγάλη ημέρα του Μαραθωνίου ξημέρωσε!

Η στιγμή του Μαραθωνίου επιτέλους έφθασε!
Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε όλες τις
εκδηλώσεις του!

3η ημέρα – 19.4.2020
Ο Μαραθώνιος του Έλντορετ αποτελεί ένα θεσμό
που έχει πια ξεπεράσει τα όρια της Κένυας.
Η φήμη του απλώνεται. Γίνεται διεθνής!
Προγραμματίζεται να αποτελέσει και αφετηρία για
την πολύπλευρη συνεργασία Ελλάδας και Κένυας
στον τομέα του Μαραθωνίου και του Αθλητισμού,
γενικότερα.

Στο Μαραθώνιο του Έλντορετ όλοι τρέχουν!
Ακόμα και ο Κυβερνήτης της Κομητείας
αλλά και ο Αντιπρόεδρος της χώρας!

3η ημέρα – 19.4.2020
Το επίκαιρο οικολογικό μήνυμα του Μαραθωνίου του Έλντορετ
Ο Μαραθώνιος του Έλντορετ στέλνει ηχηρά το μήνυμά του:
Να κινητοποιηθούμε όλοι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
ώστε να αποτρέψουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στον Πλανήτη, το σπίτι όλων μας.

Ο Μαραθώνιος του
Ο Πράσινος
στέλνει :
Να
κινητοποιηθούμε
Μαραθώνιος!
όλοι όσο τ να

Ένα πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, μετέχουν
στη συμβολική δενδροφύτευση.

3η ημέρα – 19.4.2020
Το Πάρκο της Ελλάδας! Μία δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή!
Εμείς είμαστε η πρώτη Ελληνική ομάδα που ξεκινά τη φύτευση του Πάρκου της Ελλάδας!
Από τη χώρα όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία και ο Μαραθώνιος φέρνουμε το μήνυμα της Ειρήνης και
της Φιλίας στη μακρινή αυτή χώρα, την πατρίδα των πρωταθλητών Μαραθωνοδρόμων.

Ελιά

Χαρουπιά

Φιστικιά

Φυτεύουμε, σε ειδικό χώρο που προσφέρει η Κομητεία Ουασίν Γκίσου, είδη καρποφόρων δέντρων
της Ελλάδας τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ευδοκιμήσουν στις συγκεκριμένες κλιματολογικές
και εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής.
Έτσι, αρχίζει να δημιουργείται και να μεγαλώνει το Πάρκο της Ελλάδας!
Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία του Επίτιμου Προξενείου της Κένυας στην Ελλάδα.
Τα 2000 δενδρύλλια, που θα φυτευτούν, προσφέρονται από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών της Ελλάδας.

3η ημέρα – 19.4.2020
Στη θρυλική γη των Μασάι
και στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Μασάι Μάρα!
Μετά τις συγκινητικές στιγμές του Μαραθωνίου και της δενδροφύτευσης, αποχαιρετούμε το Έλντορετ και οδεύουμε
νότια προς τη θρυλική γη των Μασάι (Masai). Η περιοχή είναι ασφαλές καταφύγιο για λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις,
φακόχοιρους, γκνου, ζέβρες, ελέφαντες, γατόπαρδους ή τσίτα, ύαινες και πλήθος άλλων ειδών.
Ο τόπος της φυλής των Μασάι
θεωρείται ως το κόσμημα και το
αποκορύφωμα κάθε σαφάρι στην
Κένυα μιας και μαγεύει όλους τους
επισκέπτες όχι μόνο με την ποικιλία
των ειδών φυτών και ζώων μα και
με την ομορφιά των τοπίων του.

3η ημέρα – 19.4.2020
Αργά την άνοιξη, στην περιοχή Μάρα, τα γκνου μαζί με
άλλα είδη βοοειδών διασχίζουν τον ποταμό στα σύνορα
Τανζανίας και Κένυας πορευόμενα προς βορά για να
φτάσουν στα καταπράσινα λιβάδια των Μασάι. Και, βέβαια,
ακολουθούνται από μεγάλο αριθμό σαρκοφάγων ζώων…
Η μαζική αυτή ετήσια μετανάστευση θεωρείται από
πολλούς ως το 7ο θαύμα του κόσμου!

Η μεγάλη μετανάστευση
Ελέφαντας

Γκνου

Ζέβρα

Τσίτα

Αρσενικό λιοντάρι

Δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε στο
ξενοδοχείο Mara
Serena Safari Lodge.

4η ημέρα – 20.4.2020
Γνωρίζοντας μία αρχαία φυλή!
Πρωί-πρωί ξεκινάμε την περιήγησή μας, το σαφάρι μας, στο Εθνικό Καταφύγιο
Άγριας Ζωής Μασάι Μάρα (Masai Mara National Reserve), ώστε να έχουμε την
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ζώα καθώς περιφέρονται στις πεδιάδες
αναζητώντας τροφή πριν η ζέστη της ημέρας τα αναγκάσει να αναζητήσουν μέρη
σκιερά και να κρυφτούν. Επιστρέφουμε στο κατάλυμα για πρόγευμα. Το υπόλοιπο
πρωινό, μέχρι το γεύμα, μας προφέρει τη δυνατότητα για ανάπαυση και χαλάρωση.
Αργότερα, το απόγευμα συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας.
Δειπνούμε και διανυκτερεύουμε
στο ίδιο ξενοδοχείο.

Πολεμιστής Μασάι

Το σαφάρι με αερόστατο είναι μία πολύ δυνατή εμπειρία
που μπορούν, προαιρετικά, να έχουν οι τολμηροί!

Η περιοχή Μάρα αποτελεί την πατρογονική εστία των
φημισμένων πολεμιστών της αρχαίας φυλής των Μασάι.
Άγρια υπερήφανοι, αυτάρκεις και ανεξάρτητοι, οι Μασάι
είναι κατά παράδοση ποιμενικοί νομάδες που έχουν
προσκολληθεί στον παμπάλαιο τρόπο ζωής διαβιώντας
μαζί με τα κοπάδια τους με τα οποία έχουν αναπτύξει
έναν ισχυρό, σχεδόν μυστικιστικό, δεσμό. Είναι θαυμαστή
η αρμονική συνύπαρξή τους με το περιβάλλον και την
άγρια ζωή.
Κατά την επίσκεψή μας σε ένα μικρό οικισμό τους (Maasai
manyata) θα έχουμε την ενδιαφέρουσα ευκαιρία να
γνωρίσουμε από κοντά τον τρόπο ζωής τους.

5η ημέρα – 21.4.2020
Γνωρίζουμε μία λίμνη που γίνεται ροζ!
Σήμερα αποχαιρετάμε τη γη των Μασάι 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 (Unesco) για τον τεράστιο πλούτο του σε βιοποικιλότητα.

Η λίμνη είναι διεθνώς φημισμένη για την απίστευτα
μεγάλη συγκέντρωση σ’ αυτήν των φοινικόπτερων ή
φλαμίνγκο. Σίγουρα θα μας μαγνητίσει το βλέμμα το ροζ
χρώμα που παίρνει η όχθη της εξαιτίας ακριβώς του
ρόδινου φτερώματος των όμορφων αυτών πουλιών.

5η ημέρα – 21.4.2020
Η λίμνη Νακούρου

Στο Πάρκο της λίμνης υπάρχουν πολλά
ακόμα σημαντικά είδη ζώων, όπως η
λεοπάρδαλη, η καμηλοπάρδαλη, ο
ρινόκερος, το λιοντάρι, κ.ά.
Ψηλά από τον λόφο των μπαμπουίνων
θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα
όλου του Πάρκου.
Δείπνο και διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο Lake Nakuru Sopa Lodge.
Μπαμπουίνος

Καμηλοπάρδαλη

Ρινόκερος
Λεοπάρδαλη

6η ημέρα – 22.4.2020
Σε ένα απόκοσμο τοπίο!

Μετά το πρόγευμα, αφήνουμε τη λίμνη Νακούρου και κατευθυνόμαστε σε ένα τελείως ιδιαίτερο και
απόκοσμο τοπίο με εδάφη στα χρώματα της ώχρας, τυπική βλάστηση σαβάνας και στήλες από βασάλτη. Ο αέρας,
που περνά σφυρίζοντας μέσα από τους βραχώδεις σχηματισμούς, ενισχύει την αίσθηση του απόκοσμου. Πρόκειται
για το Εθνικό Πάρκο Χελς Γκέιτ (Hell’s Gate National Park), ένα γαλήνιο πάρκο, ασφαλές για να το περπατήσει κάποιος
μιας και είναι πολύ σπάνια εδώ τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα. Αντίθετα, θα συναντήσει χορτοφάγα ζώα να βόσκουν
ήρεμα –ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις, λογής-λογής αντιλόπες και βούβαλους. Το Πάρκο είναι ένας παράδεισος για
περπάτημα, ποδηλασία, αναρρίχηση αλλά και για διαλογισμό επάνω στα θαύματα της Φύσης.

6η ημέρα – 22.4.2020
Επίσκεψη σε μία γραφική λίμνη και βαρκάδα που θα μας μείνει αξέχαστη!
Η λίμνη
Ναϊβάσα

Αντιλόπη
Πίθηκος

Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το δεύτερο Εθνικό Πάρκο της ημέρας,
το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Ναϊβάσα (Lake Naivasha National Park).
Η λίμνη είναι μία συγκέντρωση γλυκού νερού με μόλις 5 μέτρα βάθος!
Οι όχθες στεφανώνονται από πυκνές συστάδες πάπυρου και ακακίας
προσφέροντας καταφύγιο σε πολλά είδη ζώων, όπως ζέβρες, γαζέλες,
καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, γκνου, ιπποπόταμους και μαυρόασπρους
πίθηκους.

Ιπποπόταμος

7η ημέρα – 23.4.2020
Η βαρκάδα στη λίμνη θα μας οδηγήσει σε ένα παράδεισο επί γης! Θα περπατήσουμε στο Κρέσεντ Άιλαντ (Crescent
Island), ένα νησάκι σε σχήμα μισοφέγγαρου. Εδώ θα θαυμάσουμε γαλήνια τοπία με καμηλοπαρδάλεις και αντιλόπες,
ζέβρες που βόσκουν ήσυχα, και πλήθος από νωχελικούς ιπποπόταμους στα ήσυχα νερά της όχθης.

7η ημέρα – 23.4.2020
Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα συναρπαστικό σαφάρι στις περιοχές γύρω από τη λίμνη. Κοντά στις όχθες είναι
βέβαιο ότι θα μας εκπλήξουν οι πολυάριθμοι πελεκάνοι, οι κορμοράνοι με το λευκό λαιμό και οι εντυπωσιακοί
αφρικάνικοι ψαραετοί! Η βαρκάδα μας στη λίμνη γίνεται μία εμπειρία που παραμένει στη μνήμη!
Κορμοράνος

Ψαραετός

Πελεκάνος

8η ημέρα – 24.4.2020
Γνωρίζουμε τα μυστικά του τσαγιού!
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε από Naivasha Sopa Lodge,
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε από το Naivasha Sopa Lodge,
το κ ατάλυμα όπου έγινε η διαμονή μας στη λίμνη Ναϊβάσα.
το ξενοδοχείο όπου διαμείναμε στη λίμνη Ναϊβάσα.
Επιστρέφοντας στο Ναϊρόμπι, κάνουμε μία στάση στην περιοχή Επιστρέφοντας στο Ναϊρόμπι, κάνουμε μία στάση στην
Λιμούρου (Limuru) για να επισκεφθούμε μία φυτεία περιοχή Λιμούρου (Limuru) για να επισκεφθούμε μία
φυτεία του φημισμένου Κενυάτικου τσαγιού. Εδώ όχι μόνο
του φημισμένου Κενυάτικου τσαγιού, όπου και θα γευματίσουμε.
Εδώ όχι μόνο βλέπουμε τον τρόπο καλλιέργειας και γνωρίζουμεθα δούμε τον τρόπο καλλιέργειας και θα γνωρίσουμε την
παραγωγική διαδικασία μέχρι το τελικό προϊόν αλλά και θα
την παραγωγική διαδικασία μέχρι το τελικό προϊόν αλλά και
έχουμε την ευκαιρία για μία δυνατή γευστική απόλαυση έχουμε την ευκαιρία για μία δυνατή γευστική εμπειρία
δοκιμάζοντας το μυρωδάτο τσάι ακριβώς στον τόποδοκιμάζοντας το μυρωδάτο τσάι ακριβώς στον τόπο του!
της παραγωγής του!

Επιστρέφουμε στην Ελλάδα γεμάτοι πρωτόγνωρες εντυπώσεις

Το απόγευμα πηγαίνουμε με το βαν
στο διεθνές αεροδρόμιο του
Ναϊρόμπι για το ταξίδι της
επιστροφής.
Λέμε στην Κένυα «Kwaheri»
(κουαχέρι), δηλαδή «Γειά χαρά»
στα Κισουαχίλι, την επίσημη
γλώσσα της χώρας μας –εκτός από
τα Αγγλικά.

Το απόγευμα πηγαίνουμε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι για
το ταξίδι της επιστροφής.
Λέμε στην Κένυα «Kwaheri» (κουαχέρι), δηλαδή «Γειά χαρά» στα Κισουαχίλι,
την επίσημη γλώσσα της χώρας –εκτός από τα Αγγλικά.
Πετάμε με την αεροπορική εταιρεία της Αιθιοπίας (Ethiopian Airlines) μέσω Αντίς
Αμπέμπα (Addis Ababa).
Ναϊρόμπι , αναχώρηση 19.15 – Αντίς Αμπέμπα, άφιξη 21.25 (πτήση ΕΤ 307)
Αντίς Αμπέμπα, αναχώρηση 23.45 – Αθήνα, αναχώρηση 03.45* (πτήση ΕΤ 760)
* Η άφιξη στην Αθήνα γίνεται την 25η Απριλίου (9η ημέρα).

Αφήνουμε πίσω μας 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!

Η ΤΙΗ ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ

9 ημέρες–7 διανυκτερεύσεις
3.015 ευρώ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 14 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΩΣ ΤΗΝ 29Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ, Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
ο Όλες οι διανυκτερεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού.
ο Όλα τα γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό).
ο Οι αεροπορικοί ναύλοι Αθήνα-Ναϊρόμπι & αντίστροφα καθώς
ο ναύλος της εσωτερικής πτήσης Ναϊρόμπι-Έλντορετ.
ο Οι φόροι αεροδρομίου για το ταξίδι προς και από Κένυα.
ο Όλες οι μετακινήσεις (με οχήματα 4Χ4 χωρητικότητας 7 ατόμων).
Στα οχήματα επιβιβάζονται μόνον Έλληνες.
ο Το εισιτήριο εισόδου παντού όπου η είσοδος δεν είναι
ελεύθερη (εθνικά πάρκα, μουσεία, κ.ά.).
ο Οι υπηρεσίες αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού-οδηγού
(ένας ανά όχημα).
ο Όλες οι μεταφορές από και προς το αεροδρόμια του Ναϊρόμπι.
ο Η ταξιδιωτική ασφάλεια ανά άτομο.
ο Η ταξιδιωτική βίζα (δικαίωμα εισόδου στην Κένυα).
Εκδίδεται επιτόπου κατά την άφιξη.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
ο Το προαιρετικό σαφάρι με αερόστατο στο Εθνικό Καταφύγιο
Μασάι Μάρα.
Για όσους ενδιαφέρονται, η εναέρια βόλτα διαρκεί 45-60
λεπτά (ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες) και
κοστίζει 410 ευρώ.
ο Προσωπικά έξοδα (π.χ. κινητής τηλεφωνίας, καθαριστηρίου,
αγορές αναμνηστικών).
ο Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται
προηγουμένως.
ο Το επιπλέον συνολικό κόστος για μονόκλινο δωμάτιο
(260 ευρώ).

Ενδέχεται να χρειαστεί να γίνουν
μικρές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα
(λόγω καιρικών ή άλλων έκτακτων συνθηκών).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΕΠ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σόλωνος 126, Αθήνα
Τηλ.: 210 3810465
www.kenyagreece.com - info@kenyagreece.com

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
NORMA TRAVEL
Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα
Τηλ.: 210 3230510
info@normatravel.gr

Οι κρατήσεις γίνονται με καταβολή
του 30% του συνολικού ποσού έως
την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Για την είσοδο στην Κένυα ΔΕΝ απαιτούνται
εμβολιασμοί ή προληπτικά φάρμακα.
Η απόφαση για εμβολιασμό είναι προσωπική υπόθεση
και ευθύνη του καθενός.
Οποιοσδήποτε εμβολιασμός πρέπει να γίνεται τουλάχιστον
15 ημέρες πριν το ταξίδι.

Χρειάζονται καπέλο, αντηλιακή κρέμα
και κλειστά υποδήματα.

Αριθμός λογαριασμού κατάθεσης του ποσού:
ο Εurobank GR 6102600020000600102649664
ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Σε περίπτωση ακύρωσης, δεν επιστρέφεται
το 15% της προκαταβολής.

