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Κένυα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Η θρυλική γη! 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΣΤΙΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ 
ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ

ΩΚΕΑΝΟΥ

ΜΟΜΠΑΣΑ-ΜΑΛΙΝΤΙ-ΣΙΜΟΝΙ



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 έχουμε  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.

Ο
Ρ

Φ
Α

Ν
Ο

ΤΡ
Ο

Φ
ΕΙ

Ο
 Ε

Λ
ΕΦ

Α
Ν

ΤΩ
Ν

Κ
ΕΝ

ΤΡ
Ο

 Κ
Α

Μ
Η

Λ
Ο

Π
Α

ΡΔ
Α

Λ
Η

Σ
Μ

Ο
ΥΣ

ΕΙ
Ο

 K
A

R
EN

 B
LI

X
EN

!

!
!

!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ BOMAS OF KENYA



3η ημέρα
Από το Ναϊρόμπι στη Μομπάσα, τη μεγάλη πόλη-λιμάνι στην ακτή του Ινδικού ωκεανού
     Μετά το πρόγευμά μας στο ξενοδοχείο πετάμε με προορισμό τη , την πόλη με ένα από τα μεγαλύτερα και Μομπάσα
πιο σύγχρονα λιμάνια της Αφρικής, που υπήρξε κόμβος εμπορίου από τα παμπάλαια χρόνια. 

     Από το αεροδρόμιο ξεκινά η βόλτα μας στην πόλη για να επισκεφτούμε τα κυριότερα αξιοθέατά της, όπως το οχυρό 
Φορτ Τζίζους στενά δρομάκια κρεμαστούς εξώστες φημισμένων  (Fort Jesus), τα  και τους στην παλιά πόλη, το κέντρο των 
ξυλογλυπτών Ακάμπα αγορά φρούτων, λαχανικών και μπαχαρικών ψαραγορά παλιό λιμάνι (Akamba), την , την , το , 
το  και πολλά ακόμα. Το οχυρό Fort Jesus, κτισμένο από τους Πορτογάλους κατά το τέλος του 16ου παλιό σκλαβοπάζαρο
αιώνα, έχει σήμερα ενταχθεί πλέον στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Αποτελεί τεκμήριο 
της πρώτης επιτυχημένης απόπειρας των πολιτισμών της Δύσης να ελέγξουν τις εμπορικές οδούς του Ινδικού ωκεανού, 
που έως τότε βρίσκονταν στην κυριαρχία των πολιτισμών της Ανατολής. 

     Μετά το γεύμα στο ξενοδοχείο, επισκεπτόμαστε το φημισμένο  (Mamba Village), όπου ένας Χωριό της Μάμπα
εξειδικευμένος ξεναγός θα μας μυήσει στον κόσμο των ερπετών, όπου βασιλεύουν οι κροκόδειλοι του Νείλου (Crocodylus 
niloticus) και τα φίδια, αλλά και στο θαυμαστό κόσμο των φυτών στο . Στο  θα μαγευτούμε από το Βοτανικό Κήπο ενυδρείο
σιωπηλό μα και ζωηρόχρωμο κόσμο των ψαριών του Ινδικού ωκεανού. 

     Δείπνο και διανυκτέρευση στη Μομπάσα στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα
Στις αστραφτερές αμμουδιές του Μαλίντι  
     Παίρνουμε πρόγευμα αρκετά νωρίς και κατευθυνόμαστε βόρεια προς το  (Malindi). Μαλίντι

     Στη διαδρομή επισκεπτόμαστε την  (Jumba la Mtwana, που στα κισουαχίλι σημαίνει «το μεγάλο σπίτι των  περιοχή Τζούμπα
σκλάβων») με , το  και το .απομεινάρια οικιών και τζαμιών του 14ου – 15ου αιώνα αραβικό ανάκτορο εκτροφείο γερακιών

     Φτάνοντας στο Μαλίντι με τις μαγευτικές του αμμουδιές, περπατάμε έως το φημισμένο κίονα του Πορτογάλου 
θαλασσοπόρου Βάσκο ντα Γκάμα, που ο ίδιος έκτισε, μάλλον το 1498, σε ανάμνηση της θερμής υποδοχής που του επεφύλαξε 
ο σουλτάνος του Μαλίντι, σε αντίθεση με τους εχθρικούς κατοίκους της Μομπάσα. Θα επισκεφτούμε και τον πιο παλιό 
πορτογαλικό ναό σε Ανατολική και Κεντρική Αφρική, τον οποίο οικοδόμησε, επίσης το 1498, ο Βάσκο ντα Γκάμα προς τιμή 
του Αγίου Φρανσίς Χαβιέρ για τον οποίο η παράδοση αναφέρει ότι πέρασε από εδώ. 

     Συνεχίζουμε προς την  (Gede) με τα , όλων κτισμένων περιοχή Γκέντε απομεινάρια παλατιών, τζαμιών και αστικών σπιτιών
από κοραλλιογενείς βράχους κατά το 13 έως και το 17ο αιώνα, που τώρα τα έχει σχεδόν κερδίσει η καταπράσινη αγκαλιά της 
ζούγκλας. Όπως έδειξαν οι ανασκαφές, η περιοχή είχε ένα μικτό πληθυσμό από Αραβικούς λαούς και γηγενείς λαούς Μπαντού. 
Παρόλο που κάποια από τα οικοδομήματα έχουν αναστηλωθεί, ο τόπος έχει έναν απόκοσμο και σχεδόν μυστηριακό χαρακτήρα 
και μας δίνει την ευκαιρία για πολλές ατμοσφαιρικές φωτογραφίες. Στο  περιεργαζόμαστε καλλιτεχνουργήματα τοπικό μουσείο
που έφεραν στο φως οι ερευνητές. Εκεί κοντά, παρακολουθούμε και τον  (Giriama). παραδοσιακό χορό της φυλής Γκιριάμα
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     Στην επιστροφή για Μομπάσα περνάμε από το Εθνικό Πάρκο του παράκτιου τροπικού δάσους Αραμπούκο Σοκόκε 
(Arabuko Sokoke National Park) με την πολύ ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα του όπου ξεχωρίζει ένα από τα πιο 
σπάνια είδη ζώων της χώρας, η ελεφαντομυγαλή (Rhynchocyon chrysopygus), ένα μικρό εντομοφάγο θηλαστικό. 

     Δείπνο και διανυκτέρευση στη Μομπάσα στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα   

Σιμόνι, μία έντονη τροπική εμπειρία
     Μετά το πρόγευμα, ξεκινάμε με προορισμό το (Shimoni), μία μαγευτική περιοχή νότια από τη Μομπάσα Σιμόνι 
κοντά στα σύνορα με την Τανζανία. Η διαδρομή μας περνάει μέσα από όμορφες πλούσιες φυτείες κοκοφοίνικα, το 
δέντρο που μας χαρίζει τη μυρωδάτη ινδική καρύδα. 

     Στην αποβάθρα του Σιμόνι επιβιβαζόμαστε σε ένα ντόου, το παραδοσιακό αραβικό ξύλινο σκάφος, για μία κρουαζιέρα στο 
Θαλάσσιο Πάρκο Κιζίτε (Kisite Marine Park), το μεγαλύτερο του είδους του στην Κένυα και το πιο κατάλληλο για καταδύσεις 
και υποβρύχιο σαφάρι. Εδώ, θαυμάζουμε τα δελφίνια ή και κολυμπάμε παρέα τους! Οι αμμώδεις ύφαλοι προσφέρουν μία 
εκπληκτική θέα της θαλάσσιας ζωής. 

     Γευματίζουμε στο μικρό (Wasini) όπου υπάρχουν μόνο μονοπάτια και δεν κυκλοφορεί κανένα είδος γραφικό νησί Ουαζίνι 
τροχοφόρου. Μετά θα επισκεφτούμε τα , με δέντρα που οι ρίζες τους είναι βαθιά μέσα στο νερό, καθώς και μαγκρόβια δάση
τοποθεσίες με . Αφήνουμε το Σιμόνι και επιστρέφουμε στη Μομπάσα. κοραλλιογενείς υφάλους

     Δείπνο και διανυκτέρευση στη Μομπάσα στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα
Στο Ναϊρόμπι για αναχώρηση
     Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο αποχαιρετούμε τις απέραντες αμμουδερές παραλίες, τα φοινικόδεντρα και τη δροσερή 
αύρα του ωκεανού παίρνοντας την εσωτερική πτήση για Ναϊρόμπι. Δείπνο στο  του Ναϊρόμπι.  φινετσάτο εστιατόριο Tamarind
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!  
 

ΧΟΡΟΣ  ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ GIRIAMA

ΓΚΕΝΤΕ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΙΖΙΤΕ

ΟΥΑΖΙΝΙ ΣΙΜΟΝΙ
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από ευρώ2480 
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) Όλες οι διανυκτερεύσεις 
     σε ξενοδοχεία , 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. 
      (βαν 8 ατόμων - θέσεις σε παράθυρα)Όλες οι μετακινήσεις  τόσο στις πόλεις 
     όσο και στα πάρκα. Στα βαν επιβιβάζονται μόνον Έλληνες. 
     Επίσης, περιλαμβάνονται και όλες οι θαλάσσιες μετακινήσεις.

   σε όλα τα πάρκα, τα καταφύγια άγριας ζωής, τα μουσεία    Το εισιτήριο εισόδου
     και, γενικά, παντού όπου η είσοδος δεν είναι ελεύθερη. 

  αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού-οδηγού (ένας ανά βαν).    Οι υπηρεσίες
      Αθήνα-Ναϊρόμπι και το αντίστροφο. Τα αεροπορικά εισιτήρια
     Το κόστος τους εξαρτάται από τη χρονική περίοδο κράτησης.

  για τις εσωτερικές πτήσεις (διάρκειας μίας ώρας    Τα αεροπορικά εισιτήρια 
     περίπου) Ναϊρόμπι-Μομπάσα και Μομπάσα-Ναϊρόμπι. 

  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).

Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται προηγουμένως.     
     Το επιπλέον κόστος για μονόκλινο δωμάτιο ( 0 ευρώ).28  

     

     

!



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.


