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Ζήστε μία εμπειρία που χαράζεται στη μνήμη! 
 
Σας παρουσιάζουμε το ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα, 
σχεδιασμένο με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, για 
όλους εσάς που: 
 
ο Επιθυμείτε να γνωρίσετε έναν τόπο όπου διασώζονται 
ακόμα ανέπαφες οι αυθεντικές λαϊκές παραδόσεις και 
ανέγγιχτο το κάλλος της φύσης;  
 
ο Ενδιαφέρεστε να επισκεφθείτε έναν τόπο όπου μιλά 
ηχηρά η μακραίωνη ιστορία κι ο πολύπτυχος πολιτισμός, 
έναν τόπο όπου η φύση αποκαλύπτει τα δυνατά μυστικά 
της και τον απερίγραπτο πλούτο της; 
 
ο Θέλετε να θαυμάσετε έναν τόπο που η Ουνέσκο έχει 
εντάξει στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς και που οι επιστήμονες τον θεωρούν ως  
ένα από τα «Λίκνα της ανθρωπότητας» ; 
 
ο Αναζητάτε να ξυπνήσετε μέσα σας το πνεύμα του 
εξερευνητή λέγοντας ΝΑΙ στις νέες εμπειρίες; 
 
Αν ναι, τότε η περιοχή της Τουρκάνα, στα βορειοδυτικά 
της Κένυας, σας προσφέρει αυτή τη συναρπαστική 
δυνατότητα! 
 
Και εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να ζήσετε μοναδικές 
στιγμές στο μεγάλο Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Τουρκάνα 
με το δυνατό του μήνυμα για αδελφοσύνη και ειρήνη! 
 



Ένα συναρπαστικό ταξίδι αρχίζει! 

1 η  η μ έ ρ α  –  2 4 . 4 . 2 0 1 9  

Αναχωρούμε από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος». Προορισμός μας η μαγική Κένυα και, 
πιο συγκεκριμένα, η περιοχή Τουρκάνα (Turkana), εκεί όπου περπάτησαν κάποιοι από τους πρώτους ανθρώπους 
στη Γη! Ένα λίκνο της ανθρωπότητας! 

2 η  η μ έ ρ α  –  2 5 . 4 . 2 0 1 9  

Φθάνουμε λίγο πριν τα χαράματα στο διεθνές αεροδρόμιο 
«Τζόμο Κενυάτα» («Jomo Kenyatta») του Ναϊρόμπι, της 
πρωτεύουσας της Κένυας.  
Μεταφερόμαστε αρχικά για μία πολύ σύντομη ανάπαυση 
και πρόγευμα στο ξενοδοχείο Χίλτον Γκάρντεν Ιν (Hilton 
Garden Inn) και, στη συνέχεια, στο αεροδρόμιο «Γουίλσον» 
(«Wilson») από όπου αναχωρούμε για το Λόντβαρ (Lodwar), 
την πρωτεύουσα της Κομητείας της Τουρκάνα. 

Άφιξη στο λίκνο της ανθρωπότητας! 



2 η  η μ έ ρ α  –  2 5 . 4 . 2 0 1 9  

Οι Τουρκάνα, μία ιδιαίτερη φυλή – Συγγενείς των Μασάι 

Εδώ θα βιώσουμε ένα ξεχωριστό 
Πάσχα: Θα δούμε τη μακραίωνη 
παράδοση να ανασταίνεται και να 
δονεί καρδιές και νου.  
Θα παρακολουθήσουμε τις 
πολυποίκιλες εκδηλώσεις του 
Πολιτιστικού Φεστιβάλ της 
Τουρκάνα όπου μετέχουν ομάδες 
της μεγάλης φυλής των Τουρκάνα 
που έρχονται εδώ και από τις 
γειτονικές χώρες: Ουγκάντα, Νότιο 
Σουδάν και Αιθιοπία.  

Σκοπός τους είναι να τιμήσουν την 
πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά 
και να μεταδώσουν χαρμόσυνα 
μηνύματα συνοχής, συνύπαρξης, 
αδελφοσύνης και ειρήνης –μηνύματα 
πραγματικά αναστάσιμα.  
 

 
Το σύνθημα και η ονομασία του 
Φεστιβάλ είναι «Καλώς όρισες πίσω 
στο σπίτι» («Tobong’u Lore»).  
 
 



2 η  η μ έ ρ α  –  2 5 . 4 . 2 0 1 9  

 
Εκτός από τη βαρύτητα που έχει το 

Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Τουρκάνα τόσο 
για την Κένυα όσο και για τις γειτονικές της 

χώρες, είναι πια ένας θεσμός που αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή 

ακτινοβολία κάνοντας τον τόπο τις 
γιορτινές αυτές ημέρες σημαντικό πόλο 

έλξης τουριστών. 
 
  



2 η  η μ έ ρ α  –  2 5 . 4 . 2 0 1 9  

Αμέσως μετά την άφιξή μας στο 
τοπικό αεροδρόμιο, 
μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο 
Στέγκρα (Stegra) όπου και 
γευματίζουμε.  
Το απόγευμα μπορούμε να 
επιλέξουμε είτε μία πρώτη 
γνωριμία με το χώρο του 
Πολιτιστικού Φεστιβάλ, που 
βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη,  
είτε μία περιήγηση στο Λόντβαρ 
και ανάβαση σε κάποιον από 
τους λόφους του.  
Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
 

  Από τους λόφους χαιρόμαστε την 
απρόσκοπτη θέα. Στην κορυφή 
του λόφου, που βρίσκεται κοντά 
στην Καθολική Ιεραποστολή, μας 
εντυπωσιάζει ένα τεράστιο 
άγαλμα: η τοπική απόδοση του 
φημισμένου αγάλματος του 
Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο Ντε 
Τζανέιρο. Η ανάβαση είναι 
μάλλον εύκολη χάρη στα σκαλιά 
που οδηγούν εκεί. 

     Ο Χριστός του Ρίο στην Τουρκάνα! 

https://i0.wp.com/www.safari254.com/wp-content/uploads/2018/07/Turkana_Christ-the-Redeemer-2.jpg


3 η  η μ έ ρ α  –  2 6 . 4 . 2 0 1 9  

Μία ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στη μεγάλη γιορτή! 
 
Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, το βαν μας μεταφέρει στο χώρο  
του Πολιτιστικού Φεστιβάλ. Σήμερα είναι η πιο πολύχρωμη στιγμή του! 
Απολαμβάνουμε το θέαμα, χορεύουμε αν θέλουμε, τραγουδάμε αν μας  
κάνει κέφι! 
Επιστρέφουμε για γεύμα και σύντομη ανάπαυση στο ξενοδοχείο. 
Το απόγευμα και πάλι ζούμε τις χαρές του Φεστιβάλ! 
Βραδάκι γυρνάμε στο ξενοδοχείο για το δείπνο. 
Έτσι κλείνει μία ημέρα γεμάτη χρώμα, ρυθμό και παλμό ζωής! 
  



Γνωρίζουμε το «Αγόρι της Τουρκάνα», το Χορό των Μεγαλίθων και πολλά ακόμα! 

4 η  η μ έ ρ α  –  2 7 . 4 . 2 0 1 9  

Αμέσως μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, φεύγουμε με το βαν για το Ναριοκοτόμε (Nariokotome). Έχουμε μαζί 
το γεύμα μας σε πακέτο (συνήθως ψητό κρέας, βραστό αυγό, ψωμί, αναψυκτικό, φρούτα και γλυκό). 

Η περιοχή του Ναριοκοτόμε μόλις λίγα 
χιλιόμετρα από τις ακτές της μεγάλης λίμνης, 

φημίζεται για την ονομαστή ανακάλυψη εκεί του 
«Αγοριού της Τουρκάνα», ενός σχεδόν πλήρους 

σκελετού του Αφρικανού  Όρθιου Ανθρώπου 
(Homo erectus).  

Πρόκειται για τα οστά ενός νεαρού αγοριού, που 
καθώς υπολογίζουν οι επιστήμονες, έζησε πριν 

από περίπου 1,5 εκατομμύρια χρόνια,  
σε μια μακρινή εποχή που οι γεωλόγοι 

ονομάζουν Πλειστόκαινο! 

Στο σημείο ακριβώς όπου έγινε η ανακάλυψη του σκελετού,  
υπάρχει ένα μνημείο σε ανάμνησή της. 
Ευκαιρία για εντυπωσιακή φωτογραφία! 

     Αναπαράσταση του Αγοριού της Τουρκάνα. 



Επισκεπτόμαστε την «Μικρή Ισπανία», όπως είναι γνωστός 
στους ντόπιους, ο Σταθμός της Ισπανικής Καθολικής 
Ιεραποστολής. Έχει πειραματικές καλλιέργειες χουρμαδιών, 
ελιών, αμπελιών και κοκοφοινίκων!  
 
Στην καμπάνα του ναού υπάρχουν επιγραφές σε 4 γλώσσες: 
Στην τοπική γλώσσα, στα Κισουαχίλι, στην Αγγλική και στη 
Γερμανική. 

4 η  η μ έ ρ α  –  2 7 . 4 . 2 0 1 9  

Η συνέχεια της ημέρας μας γίνεται  
όλο και πιο συναρπαστική. 

 
Εκτός από τα αξιόλογα παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα,  

το Ναριοκοτόμε προσφέρει και πολλά άλλα. 
 Στην όχθη απλώνεται μια μικρή λιμνοθάλασσα  

με πολυάριθμα φλαμίνγκο και άλλα είδη υδρόβιων πουλιών  
που βρίσκουν στα φιλόξενα νερά της άφθονη τροφή.  

Η θέα προς όλο το γύρω τοπίο, τη λίμνη και τα νησιά της  
είναι εξαιρετική. 

          Το εσωτερικό του ναού της Καθολικής Ιεραποστολής. 

Φλαμίνγκο ατο Ναριοκοτόμε. 



4 η  η μ έ ρ α  –  2 7 . 4 . 2 0 1 9  

Στο χορό των Μεγαλίθων  -  
Το Στόουνχετζ της Κένυας! 

Στα δυτικά της λίμνης, και περίπου 15 χλμ. νοτιοδυτικά από 
τη μικρή πολιτεία Κάλοκολ, συναντά κανείς μία από τις πιο 

ενδιαφέρουσες αρχαιολογικές τοποθεσίες σε ολόκληρη 
την Ανατολική Αφρική, τον Κύκλο Μεγαλίθων 

Ναμορατούνγκα (Namorutunga).  
 

Πρόκειται για μία μικρή συστάδα κυλινδρικών μεγαλίθων 
που θεωρείται ότι αποτελεί ένα είδος αρχαίου 

αστεροσκοπείου, όπου τελούνταν ίσως και μυστηριακές 
τελετές από καιρό ξεχασμένες...  

Θυμίζει μινιατούρα του Στόουνχετζ της Αγγλίας. 

 
Για τους ανθρώπους της περιοχής ο τόπος 
Ναμορατούνγκα πιστεύεται ιερός έως σήμερα.  
 
Η συστάδα με τους κάθετους λίθους αποτελεί ένα τόπο 
πνευματικού εστιασμού για όλες τις φατρίες από την  
ευρύτερη περιοχή  κατά την εδώ ετήσιά τους 
συγκέντρωση. 

   



4 η  η μ έ ρ α  –  2 7 . 4 . 2 0 1 9  

Επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό υποστατικό! 
Στο δρόμο για τις Πηγές Ελιγιέ (Eliye Springs), 

επισκεπτόμαστε ένα μικρό χωριό με τα παραδοσιακά 
υποστατικά του. Σε κάποιο από αυτά μπορούμε να 

δοκιμάσουμε γάλα καμήλας ή να αγοράσουμε προϊόντα  
της ντόπιας παραγωγής. 

 
Μαθαίνουμε για τα ζώα που εκτρέφουν οι οικογένειες,  

για την καθημερινότητα της ζωής τους.  
Εδώ συναντάμε ένα τρόπο ζωής ο οποίος έχει παραμείνει 

σχεδόν ανέπαφος από τη σύγχρονη «πολιτισμένη» 
πραγματικότητα…  

 

 
Ένας τρόπος ζωής λίγο-πολύ σε αρμονία με τη φύση. 
Αξιοποιώντας υλικά, που τους προσφέρει το περιβάλλον  
γύρω τους, οι Τουρκάνα έχουν κατορθώσει ώστε το 
οικολογικό αποτύπωμά τους να είναι μικρό. 
 



4 η  η μ έ ρ α  –  2 7 . 4 . 2 0 1 9  

Γνωρίζουμε ένα σημαντικό ψαρότοπο! 
Στη διαδρομή επισκεπτόμαστε τη μικρή πολιτεία Κάλοκολ 

(Kalokol), με τα παραδοσιακά αχυροσκέπταστα σπίτια της. 
Είναι ένα σημαντικό αλιευτικό κέντρο σε όλη τη λίμνη  
με εξαγωγές νωπών, ξηρών ή επεξεργασμένων ψαριών 
ακόμα και σε μακρινές αγορές όπως της Λ.Δ του Κογκό  

και της Ρουάντα.  
Αν είμαστε τυχεροί, θα δούμε και τους ψαράδες εν δράσει! 

 
 

 
Νότια από το Κάλοκολ απλώνεται η περιοχή του 
κόλπου Φέργκιουσον (Ferguson Bay), με τα 
εκτεταμένα αβαθή νερά του όπου ζουν 
πολυάριθμα υδρόβια πουλιά. Οι κάτοικοι της 
περιοχής ακόμα κατασκευάζουν με τον παλιό 
παραδοσιακό τρόπο τα πλεούμενά τους.  

 Κατασκευή παραδοσιακού πλεούμενου. 



4 η  η μ έ ρ α  –  2 7 . 4 . 2 0 1 9  

Διανυκτέρευση σε μία ονειρική τοποθεσία! 
Αργά το απόγευμα, φθάνουμε στην περιοχή των Πηγών 
Ελιγιέ, και στο κατάλυμά μας, το ξενοδοχείο Ελιγιέ Σπρίγκς 
Ριζόρτ (Eliye Springs Resort).  
Με εκτεταμένες αμμουδερές παραλίες, στεφανωμένες με 
άλση φοινίκων, η τοποθεσία αυτή, στην αγκαλιά των 
θερμών νερών της Τουρκάνα, είναι ίσως το πιο κατάλληλο 
μέρος για να χαρεί ο επισκέπτης τη λίμνη αλλά και η 
καλύτερη βάση για να εξερευνήσει τη γύρω περιοχή. Τα 
νερά της λίμνης, με τις θεραπευτικές ιδιότητες, μας 
προσκαλούν να κολυμπήσουμε, να δροσιστούμε και να 
χαλαρώσουμε!  
Το τοπίο έχει ιδιαίτερη χάρη και μαγεία.  

Γευματίζουμε κάτω από τα αστέρια με το φως των κεριών! Τα 
εξαιρετικά παραδοσιακά εδέσματα ενθουσιάζουν: Ολόφρεσκα 
ψάρια από τη λίμνη, καθώς και κοτόπουλα και κατσίκια που 
εκτρέφονται στην περιοχή!  
 

Απολαμβάνουμε τη 
συναρπαστική θέα με ανατολή, 

ηλιοβασίλεμα και νυχτερινό 
ουρανό. Όλες οι αποχρώσεις 

του ουρανού τη νύχτα, τα 
αστέρια του και τα πεφταστέρια 

μας συντροφεύσουν στους 
περιπάτους μας στην παραλία. 



5 η  η μ έ ρ α  –  2 8 . 4 . 2 0 1 9  

Είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για εκατοντάδες είδη πουλιών ιθαγενών της Κένυας αλλά και ένας ανεκτίμητος 
σταθμός ανάπαυσης και ανεφοδιασμού για πολυάριθμα μεταναστευτικά είδη πουλιών που πηγαινοέρχονται στην 
Αφρική από την Ευρώπη και τη Βόρεια Ασία.  
Εδώ βρίσκουν άφθονη τροφή χάρη στο πλήθος από τους μικρότατους φυτικούς οργανισμούς και ζωικούς 
οργανισμούς που ζουν στα νερά της λίμνης. Οι οργανισμοί αυτοί, το πλαγκτόν, στηρίζουν και τους πολυάριθμους 
πληθυσμούς των ψαριών της. Στον πολύτιμο αυτό βιότοπο καταμετρήθηκαν 84 είδη υδρόβιων πουλιών, τα 34 
από τα οποία είναι μεταναστευτικά.  

Μία ξεχωριστή επίσκεψη που θα μείνει πραγματικά αξέχαστη! 

Μετά το πρόγευμα, επισκεπτόμαστε το Κεντρικό Νησί, που ολόκληρο είναι ένα από τα πιο 
σπουδαία Εθνικά Πάρκα στη ευρύτερη περιοχή. Βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της λίμνης. Παρά το 

γύρω άνυδρο τοπίο που φαίνεται να στερείται ζωής, το Νησί σφύζει από ζωή! Το Νησί φημίζεται όχι 
μόνο για το μοναδικό ηφαιστειακό του τοπίο μα και για το πλήθος πουλιών που φιλοξενεί.  



5 η  η μ έ ρ α  –  2 8 . 4 . 2 0 1 9  

Περπατώντας  για λίγο στο Νησί φθάνουμε στις μικρές λίμνες που κάποτε ήταν κρατήρες ηφαιστείων! 
Εδώ θαυμάζουμε τις τεράστιες αποικίες ερωδιών, πελαργών και κορμοράνων και σίγουρα θα μας 

εντυπωσιάσει το θέαμα των δεκάδων χιλιάδων φλαμίνγκο! 
!  

Έχοντας ζήσει μισής ημέρας περιπέτειας στο Κεντρικό Νησί 
επιστρέφουμε για διανυκτέρευση στο Eliye Springs Resort 
όπου έχουμε μία ακόμα υπέροχη βραδιά με κολύμπι στη 
λίμνη και δείπνο στο φως των αστεριών και των κεριών! 

Σημείωση: Η επίσκεψη στο Νησί μπορεί να γίνει και 
απογευματινή ώρα εάν η λίμνη είναι ταραγμένη το πρωί. 
Η διαδρομή διαρκεί περίπου 40 λεπτά. 
Οι διαδρομές έως τις μικρές λίμνες του Νησιού είναι 
σύντομες (10 έως 20 λεπτά) και σχετικά εύκολες. 
 



6 η  η μ έ ρ α  –  2 9 . 4 . 2 0 1 9  

Μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Λόντβαρ από όπου αναχωρούμε  
με προορισμό το αεροδρόμιο «Γουίλσον» του Ναϊρόμπι. 

 
Τώρα, μας περιμένει μία ενδιαφέρουσα περιήγηση σε μια καταπράσινη σύγχρονη μεγαλούπολη,  

την πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι. 

Στο Ναϊρόμπι – Τη σύγχρονη καταπράσινη πόλη! 

 Άποψη κεντρικού σημείου της πόλης του Ναϊρόμπι. 



6 η  η μ έ ρ α  –  2 9 . 4 . 2 0 1 9  

Η περιήγησή μας περιλαμβάνει και επίσκεψη στο 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής του Οργανισμού Ντέιβιντ Σελντρικ 
(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, γεύμα στο γραφικό εστιατόριο Ταμάμπο 
(Tamambo). 

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 βαρώνης με τον ίδιο 
τίτλο.  

 Ώρα φαγητού στο Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων! 



6 η  η μ έ ρ α  –  2 9 . 4 . 2 0 1 9  

Στο Πολιτιστικό Πάρκο Μπόμας (Bomas)  
βλέπουμε τις αγροικίες όλων των φυλών της χώρας και 
μετέχουμε, αν θέλουμε, στους παραδοσιακούς χορούς. 

Επίσκεψη στο Κέντρο Καμηλοπάρδαλης όπου 
προστατεύεται το απειλούμενο υποείδος 
καμηλοπάρδαλης, η «καμηλοπάρδαλη του Ρότσιλντ». 
Εδώ, οι δράσεις προστασίας συνδυάζονται καλά με 
δραστηριότητες αναψυχής.  
 
Στο Κέντρο παρατηρούμε, ταΐζουμε και φιλάμε, αν  
θέλουμε, τις καμηλοπαρδάλεις -μία τελείως 
ξεχωριστή εμπειρία!  

Η βραδιά κλείνει με ένα εξαίσιο δείπνο στο διεθνούς φήμης εστιατόριο Κάρνιβορ (Carnivore), όπου έχουμε την  
ευκαιρία να γευτούμε την πιο μεγάλη ποικιλία κρεάτων που υπάρχει -ακόμη και κρέας στρουθοκαμήλου ή και 
κροκόδειλου!  Στη συνέχεια, και αφού αναπαυτούμε για λίγη ώρα στο ξενοδοχείο Χίλτον Γκάρντεν Ιν, μεταφερόμαστε  
στο διεθνή αερολιμένα του Ναϊρόμπι και πετάμε για Ελλάδα  (7η ημέρα – 30.4.2019).  

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!  
 



Ο τόπος, καθώς και όλη η ομώνυμη Κομητεία, πήρε  
την ονομασία του από τη λίμνη Τουρκάνα, την πιο 
αλμυρή λίμνη από όλες τις αλμυρές λίμνες της  
Αφρικής αλλά και την πιο μεγάλη λίμνη σε ερημικά 
εδάφη σε ολόκληρη τη Γη! 
  
Εδώ, η φυσική και η πολιτιστική κληρονομιά 
προστατεύονται με τον ύψιστο βαθμό προστασίας  
που μπορεί να υπάρξει, συνθέτοντας έτσι ένα καλό 
παράδειγμα σε παγκόσμια κλίμακα για την 
περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία.  
  
Ο τόπος γύρω από τη λίμνη είναι ονομαστός για τα 
πολλά παλαιοανθρωπολογικά και αρχαιολογικά του 
ευρήματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον και 
σημασία.  
 
Η γεωλογία και η παλαιοντολογία της λίμνης 
παρουσιάζουν με τον καλύτερο τρόπο τα κυριότερα 
στάδια στην ιστορία εξέλιξης του πλανήτη μας.  
 
Η περιοχή της Τουρκάνα αποτελεί από παλιά έναν 
τεράστιο πόλο έλξης επιστημόνων και η Ουνέσκο  
την έχει εντάξει στον Κατάλογο Μνημείων  
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 
  

Οι Τουρκάνα προέρχονται από περιοχή της  Β.Α.  
Ουγκάντας. Είναι φυλή νομάδων. Ασχολούνται  
με την κτηνοτροφία (το 70%) μα και την αλιεία.  
Παραδόσεις αναφέρουν ότι έφτασαν εδώ καθώς 
κυνηγούσαν έναν απείθαρχο ταύρο. Μιλούν   
γλώσσα της οικογένειας των νειλωτικών γλωσσών,  
παρόμοια με τη γλώσσα των Μασάι.  
 
Οι Τουρκάνα, όπως οι Σαμπούρου και οι Μασάι, 
εξακολουθούν να διατηρούν ανέπαφο τον  
παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. 
 
Έχουν πολυχρωμία σε εμβλήματα και ντύσιμο. Οι 
άνδρες βάφουν τα μαλλιά τους με ειδικό χώμα,  
οι γυναίκες στολίζονται με χάντρινα κοσμήματα. 
 
Η γη εδώ είναι σκληρή και πολύ ξηρή. Ως εκ τούτου,  
οι Τουρκάνα επηρεάστηκαν λιγότερο από την  
αγγλική αποικιοκρατία σε σύγκριση με άλλους,  
επειδή οι Βρετανοί είδαν μικρή αξία στη γη τους. 
 
Η Κομητεία Τουρκάνα είναι πολύ αραιά 
κατοικημένη: μόλις 13 κάτοικοι ανά τετρ. χλμ.! 
Η πρωτεύουσα Λόντβαρ έχει περίπου 50 χιλ. 
κατοίκους. 
 

Α ς  μ ά θ ο υ μ ε  γ ι α  τ η ν  Το υ ρ κ ά ν α  ό τ ι :  



              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. 
ο Τα αεροπορικά εισιτήρια Ναϊρόμπι-Λόντβαρ & αντίστροφα. 
ο Όλες οι μετακινήσεις (βαν 6 ατόμων).  
   Στα βαν επιβιβάζονται μόνον Έλληνες.  
ο Το εισιτήριο εισόδου παντού όπου η είσοδος δεν είναι  
   ελεύθερη.  
ο Οι υπηρεσίες αγγλόφωνου επαγγελματία ξεναγού- 
   οδηγού (ένας ανά βαν). 
ο Οι μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι 
   και του Λόντβαρ. 
ο Η ταξιδιωτική ασφάλεια ανά άτομο. 

            ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: 
 
ο Η ταξιδιωτική βίζα (δικαίωμα εισόδου στην Κένυα). 
   Εκδίδεται επιτόπου κατά την άφιξη (κόστος 40 ευρώ). 
ο Οι φόροι αεροδρομίου για το ταξίδι προς και από Κένυα 
   (από 400 ευρώ). 
ο Προσωπικά έξοδα (π.χ. κινητής τηλεφωνίας, καθαριστηρίου,  
   αγορές αναμνηστικών). 
ο Φιλοδωρήματα και οτιδήποτε δεν αναφέρεται προηγουμένως. 
ο Το επιπλέον κόστος για μονόκλινο δωμάτιο (κόστος ανάλογα με τη       
   διαθεσιμότητα). 

Η ΤΙΗ ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ          
       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6 ΑΤΟΜΩΝ. 
       ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ      
       ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. 

  

7 ημέρες–5 διανυκτερεύσεις  

από 2.100 ευρώ                                      



1 η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π έ κ τ α σ η ς  

Για όσους ενδιαφέρονται για σαφάρι 
υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του 
πακέτου κατά μία ημέρα. 
 
Η επίσκεψη-σαφάρι γίνεται σε ένα από 
τα πιο φημισμένα Εθνικά Πάρκα της 
Κένυας, το Αμποσέλι (Amboseli). 
 
Εκεί, σε απογευματινό και πρωινό 
σαφάρι μπορεί κανείς να θαυμάσει από 
κοντά τα θρυλικά άγρια ζώα της Κένυας! 



1 η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π έ κ τ α σ η ς  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
Για ομάδα 6 ατόμων 
  
29.4.2019 
Αμέσως μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο Γουίλσον, 
αναχωρούμε με βαν για το Αμποσέλι.  
Σαφάρι, γεύμα πικνίκ, δείπνο και διανυκτέρευση στο 
ξενοδοχείο Αμποσέλι Σερένα (Amboseli Serena) ή Ολ Τουκάι 
Λότζ (Ol Tukai Lodge). 
 
30.4. 2019 
Πολύ νωρίς το πρωί ξεκινάμε για ένα ακόμα σαφάρι στο 
θαυμάσιο Πάρκο του Αμποσέλι. 
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε για το Ναϊρόμπι. Γεύμα  
στο φινετσάτο εστιατόριο Τάμαριντ (Tamarind). 
Eπισκεπτόμαστε το Μουσείο της Κάρεν Μπλίξεν  και το 
ξακουστό εργοστάσιο κατασκευής των πολύ ιδιαίτερων 
κοσμημάτων Καζούρι (Kazuri Beads Factory).   
Διαμονή έως την ώρα αναχώρησής μας  (1.5.2019) για το 
αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο Σαφάρι Παρκ (Safari Park Hotel).  
Δείπνο στο εστιατόριο Νυάμα Τσόμα Ραντς (Nyama Choma 
Ranch) του ξενοδοχείου με μία πανδαισία καλοψημένων στο 
μπάρμπεκιου κρεάτων. 
Στον ίδιο χώρο, μας μαγεύει η παράσταση Σαφάρι Κατ Σόου 
(Safari Cat Show) με μουσική, χορό και ακροβατικά, όλα 
βασισμένα στις Αφρικανικές παραδόσεις. 
Η Αφρική και η Κένυα μας αποχαιρετούν με ένα 
φαντασμαγορικό θέαμα! 

Kόστος για το πρόγραμμα  1ης επέκτασης  
από 2.380 ευρώ. 



2 η  δ υ ν α τ ό τ η τ α  ε π έ κ τ α σ η ς  

Για όσους ενδιαφέρονται για κολύμπι 
στις μαγευτικές παραλίες του Ινδικού 
Ωκεανού υπάρχει η δυνατότητα 
επέκτασης του πακέτου κατά δύο, τρεις 
ή και περισσότερες ημέρες. 
 
Με βάση τη γοητευτική πόλη της 
Μομπάσα, με το μεγάλο λιμάνι της, 
γίνεται μία αξέχαστη περιήγηση στις 
γύρω ονομαστές παραλίες! 

Κόστος κατόπιν συνεννόησης. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΠ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Σόλωνος 126, Αθήνα  
Τηλ.: 210 3839259, 210 3810465 
www.kenyagreece.com - info@kenyagreece.com 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL 
Πανεπιστημίου 67, Αθήνα (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  
την 11η Μαρτίου 2019. 
 
Αριθμοί λογαριασμών για κατάθεση του ποσού: 
ο ETE  GR 5401 101 5500 0001 5534 5655 26   
ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
ο  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 προληπτικά φάρμακα.  

Η απόφαση για εμβολιασμό είναι προσωπική υπόθεση  
και ευθύνη του καθενός. 

 
Χρειάζονται καπέλο, αντηλιακή κρέμα  

και κλειστά υποδήματα. 


