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Κένυα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Η θρυλική γη! 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΤΩΝ 

ΜΑΣΑΪ

ΝΑΪΒΑΣΑ-ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ
ΦΥΤΕΙΕΣ ΤΣΑΓΙΟΥ & ΚΑΦΕ



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.

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

          Αναζητάτε να ξυπνήσετε μέσα σας το πνεύμα του εξερευνητή
λέγοντας ναι στην περιπέτεια!
.



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
     Άφιξη πριν τα χαράματα στο διεθνές αεροδρόμιο «Jomo Kenyatta» της πρωτεύουσας, Ναϊρόμπι. Επιβιβαζόμαστε στα βαν 
και φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας όπου  και, μετά, παίρνουμε πρωινό. αναπαυόμαστε

     Στη συνέχεια, ξεκινάμε με τα βαν για μία . Ανάμεσα στα πολυάριθμα αξιοθέατα, που θα δούμε, περιήγηση στην πόλη
συγκαταλέγονται το από όπου ξεκινούσαν όλα τα σαφάρι στις αρχές του 20ού αιώνα, το ιστορικό ξενοδοχείο Norfolk 

 με την πανοραμική άποψη της πόλης, η όπου είναι συγκεντρωμένοι ναοί σημείο θέας στο λόφο  «Γωνιά του Θεού» 
διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, το , και το . Εθνικό Ωδείο με το Εθνικό Θέατρο 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  (Bomas) Πολιτιστικό Πάρκο Μπόμας
γνωρίζουμε τις αγροικίες όλων των φυλών της χώρας και μετέχουμε, αν θέλουμε, στους παραδοσιακούς χορούς.

     Μετά το γεύμα στο ξενοδοχείο, επίσκεψη στο  όπου προστατεύεται το απειλούμενο Κέντρο Καμηλοπάρδαλης
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  (Gogo River Bird Sanctuary). Καταφυγίου Πουλιών στο Γκόγκο Ρίβερ

     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  (μέλος του  Kazuri Factory
Παγκόσμιου Οργανισμού Δικαίου Εμπορίου) όπου κατασκευάζονται τα φημισμένα και πανέμορφα κεραμικά κοσμήματα.

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

     Διανυκτέρευση στο Ναϊρόμπι στο ξενοδοχείο μας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ BOMAS OF KENYA



3η ημέρα
Δύο πάρκα σε μία μέρα 
     Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, αποχαιρετάμε την πρωτεύουσα 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 

 (Hell’s Gate National Park), ένα γαλήνιο πάρκο, ασφαλές για να το περπατήσει κάποιος μιας και Εθνικό Πάρκο Χελς Γκέιτ
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 να διαλογιστεί κανείς επάνω στα θαύματα της Φύσης.

     Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε το δεύτερο πάρκο της ημέρας, το  (Lake Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Ναϊβάσα
Naivasha National Park), 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 (Connochaetes  gnou, Connochaetes taurinus), ιπποπόταμους (Hippopotamus 
amphibius) και τους μαυρόασπρους πιθήκους (Colobus angolensis). Είναι βέβαιο ότι θα θαυμάσουμε τους 
πολυάριθμους πελεκάνους (Pelecanus onocrotalus), τους κορμοράνους με το λευκό λαιμό (Phalacrocorax lucidus) 
και τους αφρικανικούς ψαραετούς (Haliaeetus vocifer)! Η  στη λίμνη μας μένει αξέχαστη.απογευματινή βαρκάδα

     Διανυκτέρευση στην περιοχή της Λίμνης Ναϊβάσα στο κατάλυμά μας (lodge).
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ HELL’S GATE

ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΣ
ΠΙΘΗΚΟΣ

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΙ

ΨΑΡΑΕΤΟΣ
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5η ημέρα
Γνωρίζοντας μία αρχαία φυλή στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής Μασάι Μάρα
     Πρωί-πρωί ξεκινάμε την περιήγηση ώστε να έχουμε ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ζώα καθώς περιφέρονται 
στις πεδιάδες αναζητώντας τροφή πριν η ζέστη της ημέρας τα αναγκάσει να αναζητήσουν μέρη σκιερά για να κρυφτούν. 
Επιστρέφουμε στο κατάλυμα για πρόγευμα. Το υπόλοιπο πρωινό, μέχρι το γεύμα, μας προφέρει τη δυνατότητα για 
ανάπαυση. Το  που μπορούν, προαιρετικά, να έχουν οι τολμηροί!σαφάρι με αερόστατο είναι μία πολύ δυνατή εμπειρία

     

     

4η ημέρα
Στη γη των θρυλικών Μασάι 
     Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε με κατεύθυνση νότια για να φτάσουμε στη . Η επίσκεψη γη των Μασάι
στον τόπο τους θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για κάθε σαφάρι στην Κένυα μιας και μαγεύει τους πάντες όχι μόνο 
με την ποικιλία των ειδών φυτών και ζώων μα και με την τελείως ιδιαίτερη ομορφιά των τοπίων και τους ξεχωριστούς 
ανθρώπους. 

     Την άνοιξη τα γκνου, μαζί με άλλα είδη βοοειδών και αντιλόπες, διασχίζουν τον ποταμό στα σύνορα Τανζανίας 
και Κένυας πορευόμενα προς βορά για να βρουν τα χλοερά λιβάδια των Μασάι. Και, βέβαια, ακολουθούνται από 
μεγάλο πλήθος σαρκοφάγων ζώων…  Η μαζική αυτή ετήσια μετανάστευση θεωρείται από πολλούς ως το 7ο θαύμα 
του κόσμου! Η περιοχή προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις, φακόχοιρους, γκνου, ζέβρες, 
ελέφαντες (Loxodonta africana), γατόπαρδους ή τσίτα (Acinonyx jubatus), τα πιο γρήγορα ζώα του πλανήτη, είδη από 
την οικογένεια της ύαινας (Crocuta sp. και Proteles sp.) και σε πλήθος άλλα είδη. 

     Γευματίζουμε μόλις φτάσουμε στο κατάλυμα. Κατά την απογευματινή μας βόλτα στην προστατευόμενη περιοχή θα 
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα διάφορα είδη των ζώων της. 

     Στη συνέχεια, δείπνο και διανυκτέρευση στο Μασάι Μάρα στο κατάλυμά μας (lodge).

     

ΓΚΝΟΥ

ΤΣΙΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ
Το απόγευμα, συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας. Η περιοχή 

αποτελεί την πατρογονική εστία των φημισμένων πολεμιστών της 
. Άγρια υπερήφανοι, αυτάρκεις και αρχαίας φυλής των Μασάι

ανεξάρτητοι, οι Μασάι είναι κατά παράδοση ποιμενικοί νομάδες, 
που έχουν προσκολληθεί στον παμπάλαιο τρόπο ζωής τους, 

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. 
Αν επιλέξουμε να επισκεφτούμε ένα μικρό οικισμό τους, ένα 

, θα έχουμε την ενδιαφέρουσα ευκαιρία να Maasai manyata
γνωρίσουμε από κοντά τον τρόπο ζωής τους.

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΣΑΪ

Δειπνούμε και διανυκτερεύουμε στο Μασάι Μάρα 
στο κατάλυμά μας (lodge).

!

!



6η ημέρα
Επιστρέφοντας στο Ναϊρόμπι γνωρίζουμε τα μυστικά του τσαγιού και του καφέ
 

     

     

     Παίρνουμε πρωινό αρκετά νωρίς και μετά λέμε στον τόπο των Μασάι «Kwaheri», δηλαδή «γεια χαρά» στα 
κισουαχίλι, την επίσημη γλώσσα της Κένυας  -εκτός από τα αγγλικά. Προορισμός μας αυτή τη φορά είναι το Ναϊρόμπι 
όπου φτάνουμε αργά το απόγευμα. 

     Στη διαδρομή σταματάμε για λίγο στο  (Narok), πόλη με πληθυσμό που αποτελείται κυρίως από Μασάι. Ναρόκ
Η περιήγησή μας συνεχίζεται με  (Limuru). Βλέπουμε τον επίσκεψη σε φυτείες τσαγιού και καφέ στην περιοχή Λιμούρου
τρόπο καλλιέργειας, γνωρίζουμε την παραγωγική διαδικασία μέχρι το τελικό προϊόν, και έχουμε την ευκαιρία για μία δυνατή 
γευστική εμπειρία δοκιμάζοντας το φημισμένο τσάι και τον αρωματικό καφέ της χώρας ακριβώς στον τόπο παραγωγής!   

    Στην πρωτεύουσα το απόγευμα  αφιερώνεται είτε σε ξεκούραση είτε σε βόλτες στην πόλη για αγορά παραδοσιακών 
προϊόντων (δερμάτινα, ψάθινα, ημιπολύτιμοι λίθοι κ.ά.) καθώς και των απαραίτητων αναμνηστικών.

     Δειπνούμε στο . Στη συνέχεια (7η ημέρα), πετάμε για Ελλάδα αφήνοντας πίσω μας φινετσάτο εστιατόριο Tamarind
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! 

ΦΥΛΛΑ ΤΣΑΓΙΟΥ

ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ

ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΣΑΪ

ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΜΑΣΑΪ

!



από ευρώ2150 
Συμπεριλαμβάνονται  τα έξοδαόλα !

7ημέρες   - 5διανυκτερεύσεις

στη μαγευτική Κένυα! 

Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ .o 8 ΑΤΟΜΩΝ

 Η ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

 



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

     καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού (σε δίκλινα δωμάτια) σεΌλες οι διανυκτερεύσεις 
     ξενοδοχεία ή καταλύματα (lodges) , ανάλογα με την εκάστοτε διαθεσιμότητα.4 αστέρων
     (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό).  Όλα τα γεύματα 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. 
     Το κόστος τους εξαρτάται από τη χρονική περίοδο κράτησης.
      (βαν 8 ατόμων - θέσεις σε παράθυρα) τόσο στις πόλεις όσο και Όλες οι μετακινήσεις
     στα πάρκα.  Στα βαν επιβιβάζονται μόνον Έλληνες.
      σε όλα τα πάρκα, τα καταφύγια άγριας ζωής, τα μουσεία και, Το εισιτήριο εισόδου
     γενικά, παντού όπου η είσοδος δεν είναι ελεύθερη. Περιλαμβάνεται η είσοδος στις 
     φυτείες τσαγιού και καφέ.
      αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού-οδηγού (ένας ανά βαν).Οι υπηρεσίες
      από και προς τα αεροδρόμια της Κένυας.Οι μεταφορές

   (δικαίωμα εισόδου στην Κένυα).   Η ταξιδιωτική βίζα
   ανά άτομο.   Η ταξιδιωτική ασφάλεια

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

     Προσωπικά έξοδα (π.χ. κινητής τηλεφωνίας, καθαριστηρίου, αγορές αναμνηστικών).
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 περίπου 430 ευρώ.
Το επιπλέον κόστος για μονόκλινο δωμάτιο (250 ευρώ). 
Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται προηγουμένως.

!



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.


