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По маршрут:  София – Найроби – Самбуру – Национален парк езерото Накуру – резерватът Масай Мара – езерото 

Найваша – Национален парк Амбосели – Национален парк Западно Цаво – Момбаса – Диани – София 

 

14 дни / 12 нощувки/ 12 закуски/ 9 обяда/ 9 вечери + 3 All Inclusive 

   Дата: 25 август – 7 септември 2023 г. 

      
 

     Национален парк Амбосели                   Река Мара               Залез в Нац. резерват Масай Мара 
 

Кения - името е почти синоним на думата "сафари". Може би никое друго място на планетата не предизвиква такъв 

дух на приключение и романтика. Знаете ли поговорката „тревата винаги е по-зелена от другата страна“? Е, по време 

на голямата миграция тревата наистина е по-зелена от другата страна. Всяка година над милион и половина антилопи 

гну, половин милион зебри, стотици хиляди газели и други тревопасни животни тръгват от южната част на 

Серенгети до тучните зелени треви на Масай Мара. Известно като едно от седемте чудеса на света, великото 

преселение е емблематично сафари, което не е за изпускане. Постоянната целогодишна миграция е природен феномен, 

чийто момент зависи от факторите на околната среда, времето и разбира се, самите животни. Накратко, най-

големият преход на бозайници в света следва дъждовете. Стадата пътуват 800 километра по посока на 

часовниковата стрелка в кръг през екосистемите Серенгети и Масай Мара в търсене на по-зелени, богати на минерали 

пасища и вода. 
 

Ден 1 (25.08.2023) – София / Найрoби  

Излитане в 15:25 часа от летище София с редовен полет на Turkish Airlines.  
 

Ден 2 (26.08.2023) – Найроби / Самбуру (320 км) 
 

Кацане в Найроби в 03:05 часа. След това ранно пристигане на летище JKI, не губим време и веднага се отправяме към 

централните планини на Кения, а по пътя ни се зарежда поредица от гледки към малки местни ферми за кафе, чай, сизал 

и ананас. Ще минем и покрай внушителната форма на планината Кения - гордостта на страната и неин най-висок връх. 

След пристигане в резервата Самбуру, ще се настаним и ще имаме кратка почивка за освежаване и обяд. Национален 

резерват Самбуру е част от екосистема, която включва още няколко резервата, основните от които са Бъфало Спрингс и 

Шаба. Ние ще имаме възможност да обиколим  и трите парка и тяхната разнообразна среда. Основна забележителност 

на границата между Самбуру и Бъфало Спрингс е река Евасо Ниро („ewaso” в превод означава реката с мътна кафява 

вода), която е спасителна линия за дивата природа на парковете. Тя също така създава неочакван коридор от зелен горист 

пояс по пътя си, състоящ се главно от вечнозелени акации и палми дум, разчупвайки по-сухия вид на резерватите, защото 

тук климатът е полупустинен. Именно това, обаче, е предпоставка за наличието на животински видове и птици, които са 

се приспособили тук и не могат да се видят в други части не само на Кения, но и на цяла Африка. Тук са така наречените 

"северни пет" (по аналогия с "големите пет") - геренук (жирафова газела или дълговрата антилопа), бейса 

(източноафрикански) орикс, зебра на Греви, мрежест жираф и лешоядова токачка. Някои от тези видове се намират и в 

национален парк Меру и в районите на националните паркове Амбосели, Западно и Източно Цаво, но най-лесно могат да 

се видят в Самбуру. Тук ще срещнем и сомалийския щраус, известен още като синьоврат щраус. За разлика от 

обикновения си събрат, неговата кожа не е розова, а синя. Тук ще открием диви животни от съседните резервати, които се 

събират на водопой край подхранващите брегове на реката, вкл. хипопотами и крокодили. Националният резерват Шаба 

е мястото, където Джой Адамсън отглежда прочутия герой от книгата Кралицата на Шаба – леопарда Пени. Въпреки, че 

 



той е най-големият от трите парка, дивата природа тук е по-слабо представена и затова голяма част от сафаритата се 

провеждат в Самбуру и Бъфало Спрингс. На тях ще бъде посветен следващия ни ден. Вечеря. Нощувка. 
 

Ден 3 (27.08.2023) – целодневно сафари в Самбуру / посещение на пеещите кладенци Сарара 
 

Закуска. Ще посрещнем новия ден със сафари, за да търсим лъв, леопард, гепард и всеки друг, който може да се появи в 

светлината на изгрева. Следвайки пътя на река Евасо Ниро, ще бъдем нащрек за слонове, биволи и други диви животни 

като малките плахи антилопи дик-дик, брадавичести прасета и зелени (анубисови) павиани. Самбуру е известен също 

като един от двата района, където природозащитничката и писателка Джой Адамсън е отгледала лъвицата Елза, станала 

по-късно известна в книгата и филма „Родена свободна“. Тъй като река Евасо Ниро е естествената граница между двата 

парка, само с едно пресичане на моста над нея се озоваваме в пределите на природния резерват Бъфало Спрингс. От тази 

страна се откриват величествени гледки към резервата Самбуру. Една от забележителностите на резервата е горещия 

минерален извор (откъдето произлиза името на парка), който има много интересен произход. По време на втората 

световна война, през 1940 г. ескадрила италиански бойни самолети летят към Етиопия. Прелитайки над тази част на 

Кения, пилотите погледнали надолу и видяли огромно стадо биволи да пият от този извор. Те смятали, че това са 

палатките на британците, на които Мусолини е обявил война, и които напредват към етиопската граница, така че хвърлят 

бомба върху тях, превръщайки кротко пасящите животни в косвени жертви. Въпреки численото и бойно превъзходство, 

италианците губят в опита си да превземат тогавашната Британска Кения и Танганайка, а от този опит днес е останал 

един безмълвен свидетел – този скалист басейн с изключително чиста топла минерална вода. Обяд. Районът, в който се 

намираме вече втори ден е и дом на хората от племето самбуру – скотоввъдна група, тясно свързана с масаите, която 

обитава този регион от векове. Най-голямата атракция в националния резерват Самбуру са пеещите кладенци Сарара. 

Намуняк е единственото място на планетата, където можете да видите местните традиции на племето самбуру при 

пеещите кладенци - непроменен и нефотографиран от векове, този ритуал може да бъде сравнен само с голямата 

миграция по своята рядка и завладяваща природа. Почти всеки ден местните хора копаят кладенци по коритото на 

реката, докато стигнат до вода, жизненонеобходима за грижите за добитъка. Този ритуал при пеещите кладенци е 

удивителен подвиг на екипна работа, тъй като самбуру създават човешка верига, за да достигнат водата в често много 

дълбоки дупки. По време на целия процес воините пеят в унисон, за да поддържат ритъма на копаене, а след това остават 

в синхрон, докато подават водата до добитъка си. По време на тази традиция, която е редовна част от живота на самбуру в 

този регион, воините са голи, докато копаят, пеят и подават вода. Така всяко посещение на пеещите кладенци е 

невероятно лично преживяване. Снимането на пеещите кладенци не е разрешено. Това е искане от общността, което 

гостите неизменно уважават без колебание. Вечеря. Нощувка. 
 

Ден 4 (28.08.2023) – Самбуру / Национален парк езерото Накуру (285 км) 
 

Ранна закуска. Отправяме се към националния парк на езерото Накуру (паркът е защитен от ЮНЕСКО). Докато 

пътуваме ще пресечем линията на екватора при Нанюки, а малко след това ще спрем до красивия водопад Томпсън 

(височина 74 м), който драматично се спуска в дълбока клисура, а накрая като пристигнем, ще си дадем и почивка за 

обяд. По протежението на Източноафриканската разломна зона са разпръснати група плитки, врящи, наситени със сода 

езера. В Голямата разломна долина се намира и Накуру, което в сравнение с другите езера е по-благоприятно за живите 

организми, защото се оттича в няколко реки и водата не е застояла, което ограничава концентрацията на сода. Езерото 

Накуру е относително малък парк и е единственото място в страната, където могат да се видят редките жирафи на 

Ротшилд. Друго присъстващо животно, което е рядко за Кения е белият носорог – от 1987 г. правителството окончателно 

обявява парка за защитена зона за белия носорог, поставяйки електрическа ограда от 188 кв. км, като по този начин 

предпазва и една от най-големите популации на черен носорог в Кения. Но това, което допринася за популярността на 

парка е голямото биоразнообразие на птици. Сред 450-те вида от тях най-голямо внимание привличат големите колонии 

от розово фламинго, които обитават бреговете, хранейки се с водораслите в топлите води на езерото. От близо 2-те 

милиона големи и малки фламинго, днес са останали няколко стотин хиляди и това се дължи на покачването на нивото на 

водата в езерото. Но освен популацията на фламинго, тук ще срещнем и изобилие от други видове птици – пеликани, 

корморани, рибари, щрауси, щъркели, както и чапли и орли, а това е само малка част от всичко, което този специален 

парк може да предложи, защото разглеждането на дивата природа тук е лесно и достъпно – лъвове, леопарди, антилопи 

и др. също са намерили своя дом тук. И цялото това разнообразие природата ни поднася насред пейзажи, наситени с 

цветове – ширнали се пасища, опиращи до бреговете на езерото, земеделски земи, граничещи с извисяващия се склон на 

Разломната долина, гористи хълмове, осеяни с акации и ендемичния за региона кактус канделабър (най-голямата гора от 

този вид сукулент в Африка). Вечеря. Нощувка. 
 

Ден 5 (29.08.2023) – Национален парк Езерото Накуру / резервата Масай Мара (290 км) 
 

Закуска. Отпътуваме към най-известния защитен район в Кения и един от най-известните резервати в света – Масай 

Мара, като по пътя ще спираме на няколко живописни места. След като пристигнем, се настаняваме и си даваме кратка 

почивка за обяд. Ще посветим следващата част от времето си на следобедно сафари. Масай Мара, заедно с парка 

Серенгети в Танзания е част от екосистемата на големите равнини (саваната), много различен пейзаж от това, което сме 



видяли до момента в Кения. Tози резерват се състои от тучни тревни площи, акациеви гори, великолепни плата, открити 

равнини в склона на Разломната долина, където виждаме хиляди диви животни да се скитат и да пасат. Масай Мара, 

първоначално обявен за защитена зона, е създаден като резерват за диви животни през 1961 г. и днес заема площ от 1510 

кв. км. Благодарение на надморската му височина (1500-2170 м), климатът е мек през цялата година. Кръстен е в чест на 

хората от племето масаи, които са обитатели на резервата от стотици години. На езика маа „мара“ означава петнист - 

начин за описание на осеяния с акациеви дървета и трънливи храсти пейзаж на резервата. Ще имате *възможност да се 

запознаете с културата на масаите. Вероятно най-емблематичното племе в Африка, тази етническа група представлява 

пастири номади, за които се твърди, че са мигрирали преди векове от полусухата долина на Нил. Масаите имат своята 

уникална номадска култура и начин на живот, част от който е и традиционното им облекло от червени или ярко оцветени 

„шуки“, а животът им основно се концентрира върху добитъка, който е главният източник на храна. За масаите мярката 

за богатството на човека е по отношение на децата и добитъка. Така че колкото повече, толкова по-добре. Те вярват, че 

човек, който има много добитък, но няма много деца, се счита за беден и обратното. Един масайски мит гласи, че Бог им е 

дал всичкия добитък на земята, което води до вярата, че всяка намеса от страна на други племена е всъщност стремеж към 

присвояване на това, което им принадлежи по право (практика, която днес е рядко срещана). Вечеря.  Нощувка. 
 

Ден 6 (30.08.2023) – *сутрешен полет с балон над саваната/ сафари в резервата Масай Мара с включен обяд 
 

Закуска. Днес ще бъде феерична картина от дива природа! 

На границата с Танзания, Мара е северното продължение на Серенгети и образува коридор за дивата природа между 

двете страни. Резерватът е дом не само на „големите пет“ (лъв, леопард, слон, кафърски бивол и черен носорог), но и на 

т,нар. „големите девет на Африка“ (към големите пет добавяме и жираф, зебра, гепард и хипопотам). Една от най-

популярните сафари дейности тук е именно „откриването на големите 5” – терминът датира от времето, когато ловът на 

диви животни е бил позволен. Точно тези видове били ценна плячка за ловците, защото били най-трудни за убиване и 

който успеел да отстреля и петте, получавал специален трофей. Днес Масай Мара е един от най-силно защитените 

райони в Кения, а масайската общност активно участва в усилията за опазването на природата и в ограничаването на 

бракониерството и други незаконни дейности. Тук с туристите работят опитни рейнджъри и водачи, които карат 

посетителите да се чувстват сигурни и да се насладят на пътуването си. Животните пък са свикнали с джиповете и не ги 

възприемат като плячка или заплаха. Да не забравяме, че се намираме и във времето на голямата миграция на 

антилопите гну и зебрите. Това е най-голямото преместване на бозайници в света – около милион и половина антилопи 

гну и около половин милион зебри постоянно обикалят равнините в търсене на пасища. Гледката е неописуема, един  

незабравим спектакъл от живота в безкраен цикъл на оцеляване – стада докъдето стига погледа ни. Надявамe се да имаме 

късмет да видим и как големи маси от тези животни пресичат река Мара или река Талек. Освен хищниците, антилопите 

гну и зебрите, в резервата могат да се видят много други животни и птици – слонове, газели на Томсън, импали, 

антилопи, масайски жирафи, различни видове орли и лешояди и др. Вечеря. Нощувка. 
 

Ден 7 (31.08.2023) – резервата Масай Мара / езерото Найваша (240 км) 
 

Закуска. След кратко сутрешно сафари ще отпътуваме за езерото Найваша и разположените близо до него паркове. Ще 

имаме спирка за обяд по пътя или след като се настаним. Районът е пъстра смесица от гори, водопади и изчезнали 

вулкани. Езерото Найваша е едно от големите сладководни езера в Голямата разломна долина, разположено в най-

високата ѝ част (1 884 м надм. вис.). Намира се до град Найваша и доста близо до Найроби. За запалените орнитолози то е 

задължителна спирка - могат да се видят около 400 вида птици - предимно пеликани, тръстикови корморани, ибиси, 

египтетски и шпорокрили гъски, жълтоклюни и цепкоклюни щъркели, африкански лопатари, различни видове чапли 

(включително голиатови, наричани и гигантски), африкански орли рибари и др. Могат също да се видят хипопотами, 

доста често и извън водата през деня. Ние ще започнем с велосипедно сафари в близкия национален парк Hell's Gate 

(Портата на ада), а и къде другаде можете да направите такова сафари, карайки колело покрай пасящи зебри, жирафи, 

импали, биволи и павиани. Земята тук също е поразителна - тя посреща посетителите с драматични клисури, големи 

кули, надвиснали скали и димящи колони от геотермални облаци, излизащи от скалите. На територията на парка са 

построени три геотермални станции (първите в Африка), които генерират енергия от горещите извори и гейзери. Едно от 

известните места в парка е Кулата на Фишер – леснодостъпна вулканична скала за катерене, носеща името на немския 

изследовател Густав Фишер, изпратен тук да намери маршрут от Момбаса към езерото Виктория. Паркът също така е 

убежище на редките брадат лешояд и кафърски орел (известен още като африкански или орелът на Верó). Освен това тук 

има възможности да видите тези грабливи птици отблизо. В южната част на езерото се намира сградата Elsamere, в която 

се помещава Центърът за образование и опазване на дивите животни, известна с това, че в средата на 1960-те години е 

била дом на Джой Адамсън. Вечеря. Нощувка. 
 

Ден 8 (01.09.2023) – езерото Найваша / Национален парк Амбосели (350 км) 
 

Закуска. Един от най-добрите начини да видите дивата природа е с лодка и затова тази сутрин ще отидем на сафари с 

лодка по езерото, за да разгледаме водния живот около нас – хипопотами, птици  и по-едър дивеч като бивол, воден козел 



и импала, кротко пасящи по брега. За третото ни сафари тук ще предприемем пешеходна обиколка с екскурзовод на 

разположения в езерото остров Crescent (Полумесец), превърнат в защитена зона за диви животни. Тъй като на него няма 

хищници, той е едно от малкото места в Кения, предлагащи възможност за разходка сред животните, които 

необезпокоявани отиват на водопой по бреговете му. Островът се свързва и с друга не по-малко известна история – 

заснемането на филма Далеч от Африка (в главните роли Мерил Стрийп и Робърт Редфорд), по мотиви от биографичния 

роман на датчанката Карен Бликсен за нейния изпълнен с драматизъм живот в Кения. Отпътуване за Национален парк 

Амбосели с обяд по пътя. Пристигане в късния следобяд в парка. Настаняване. Вечеря. Нощувка. 
 

Ден 9 (02.09.2023)  – сафари в Национален парк Амбосели 
 

Закуска. Ще прекараме цял ден тук в този по-малък, но впечатляващ национален парк. Защо впечатляващ? Първо, ние се 

намираме в подножието на най-голямата планина в Африка, легендарният г-н Килиманджаро, който гордо е издигнал 

снага над парка. И второ, в Амбосели ние сме сред най-големите популации на свободно разхождащи се слонове в света. 

От нашиите джипове ще видим безкрайни стада от тези гиганти, известни с едни от най-големите бивни. Този парк е една 

от най-популярните туристически дестинации в Кения, а името "Amboseli" идва от масайската дума, означаваща "солен 

прах" - подходящо описание на условията в парка. Освен слонове, други диви животни, които често се срещат в парка са 

лъв и гепард, както и жираф, импала, газела и повече от 600 вида птици. Любителите на природата ще отличат тук 

различни местообитания, вариращи от изсъхналото легло на езерото Амбосели, влажни зони със серни извори, савана и 

гори. Вечеря. Нощувка.  
 

Ден 10 (03.09.2023) – Национален парк Амбосели / Национален парк Западно Цаво (100 км) 
 

Закуска. Предстои ни сравнително кратко пътуване до национален парк Западно Цаво - един от най-големите, най-

старите и най-красивите паркове в Кения (всъщност най-големият парк на Кения, заемащ 4% от площта на страната, е 

разделен на две зони – източна и западна). Паркът е по-влажен и топографски по-разнообразен и предлага едни от най-

красивите пейзажи в страната. Представлява приятна комбинация от хълмиста местност, изгаснали вулкани с тъмни 

потоци лава, реки, водопади и изумруденозелени извори. След като се настаним и обядваме ще посетим красивите 

извори Мзима (серия от естествени извори) с техните животворни води и брегове, обградени с палми. В тази богата среда 

ще наблюдаваме слонове, зебри и други диви животни, привлечени от този подхранващ оазис. Ще видим и хипопотами и 

крокодили, които са превърнали това зелено място в свой дом. Паркът изобилства от места за панорамни гледки, дори и  

към връх Килиманджаро, както и към охраняваната зона Нгулия Рино. В подножието на хълмовете Нгулия, тази зона от 

90 кв. км е заобиколена от електрическа ограда с височина 1 метър и осигурява известна сигурност за около 80 от силно 

застрашените черни носорози в парка. В затворената зона има пътеки за шофиране и водоеми, но носорозите, освен че са 

срамежливи и по-активни през нощта, са търсачи и предпочитат да прекарват времето си в гъсти храсталаци, което е 

малко предизвикателство за онези, които са дошли да ги видят. Вечеря. Нощувка. 

 

Ден 11 (04.09.2023) – Западно Цаво / Момбаса / Диани 
 

Закуска. Отпътуваме към гарата Мтито Андей, където се качваме на новия експресен влак Мадарака Експрес, свързващ 

Найроби и Момбаса. Настаняваме се в първа класа и в следващите 3 часа се отпускаме, а комфортът от пътуването ни се 

допълва от предлагания бюфет за храна и напитки. Влакът се движи по трасе, което е разположено по-високо от пътното 

платно, така че от панорамните прозорци ще се заредят гледки от парковете Западно Цаво и Източно Цаво и ние за 

последно ще се полюбуваме на част от онези пейзажи, заради които Кения се е превърнала в синоним на сафари. В 

ранния следобяд пристигаме на жп гарата в Момбаса, където ще бъдем посрещнати и след кратък трансфер ще се 

настаним в хотелския комплекс на брега на Индийския океан. Вечеря. Нощувка.  
 

Ден 12 (05.09.2023) – свободно време за плаж на Индийския океан / *морско сафари Pilli Pipa с вкл. обяд 
 

Закуска. Свободно време да се насладите на ласкавите води на Индийския океан и на All inclusive услугите на хотела или 

да се включите в последното приключение, което ви предлагаме – *морско сафари с традиционните лодки dhow, с 

възможност за шнорхелинг в морския парк Кисите и с включен обяд на остров Уасини.  

Сутринта се отправяме към малкото пристанищно градче Шимони (трансфер около 1 час), преминавайки през селища, 

където можем да видим картини от истинската Кения: кокосови плантации, мангови дървета, плантации от кашу, 

мангрови гори и плантации от захарна тръстика. При пристигане ще бъдем посрещнати от екипа на Pilli Рipa и се 

качваме  на борда на Pilli Pipa Dhow. Този вид ветроходни лодки са били използвани преди много векове от арабите по 

време на търговията с роби. На просторната палуба ще ни бъдат сервирани закуски и освежителни напитки. Докато 

пътуваме ще имаме големи шансове да видим делфини, както и различни видове птици като бекас, африкански орел 

рибар, жълтоклюн щъркел, африкански цепоклюн щъркел, земероден рибар, малка и голяма бяла чапла и множество 

пещери. След приблизително час и половина плаване пристигаме в морския парк Кисите. Морският парк с площ от 28 

кв. км е създаден специално за защита на ендемичния морски живот. Риболовът и круизите в морския парк са забранени, 

което допринася за процъфтяването на уникалните цветни живи корали. Ще се гмурнем на 2 различни места, като по 



време на този шнорхелинг ще имаме голям шанс да видим различни риби от регистрираните 250 вида, включително 

делфини и костенурки, а 56-те защитени вида корали създават идеална среда за съществуването им. Ако нивото на водата 

позволява, ще имаме възможност да прекараме известно време на белия пясъчен бряг, който се появява само по време на 

отлив, или може просто да се отпуснем на огряната от слънце палуба. В случай, че времето е благоприятно, двигателят ще 

бъде изключен и ще се насладим на тихо плаване до ресторанта, в който домакините са ни приготвили вкусен суахили 

обяд от морски дарове или алтернативни варианти с пиле или вегетариански ястия. След това ще се отпуснем за кратка 

почивка на фона на красивия проток Уасини. Следобяд връщане в хотела.  

Нощувка.  
 

Ден 13 (06.09.2023) –  свободно време за плаж на Индийския океан  
 

Закуска. Свободно време за плаж и почивка на брега на океана. Нощувка. 
 

 

Ден 14 (07.09.2023) –  Момбаса / Истанбул / София 
 

 Ранен трансфер до летището в Момбаса за обратен полет до България. Излитане в 04:40 часа с редовен полет на Turkish 

Airlines през Истанбул. Кацане на летище София в 14:35 часа. 
 

*Сафаритата в парковете се съгласуват с местните водачи и те могат да се провеждат по различно време на деня, вкл. по 

изгрев или по залез, с оглед по-големи шансове за наблюдаване на животните. 

  

ЦЕНИТЕ в ЧЕРВЕНО са ВАЛИДНИ  при РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.01.2023 с ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ 

в РАЗМЕР НА 1700 € (3325 лв.) 
 

Цена на човек в 

двойна стая 

Доплащане за 

единична стая 
 

4395 € 4295 € 

8596 лв. 8400 лв. 

 

850 € 

1662 лв. 
 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:   

 Самолетен билет  София – Истанбул – Найроби с Turkish Airlines; 

 Самолетен билет  Момбаса – Истанбул – София с Turkish Airlines; 

 Летищни и горивни такси (335 € към 10.11.2022 г., подлежат на препотвърждение); 

 Регистриран багаж 30 кг и ръчен багаж 8 кг (поради спецификата на пъуване и ограниченото място за багаж в 

джиповете, туристите трябва да предвидят мек сак с ограничено тегло); 

 Трансфери летище – хотел – летище; 

 Транспорт с климатизирани  джипове 4х4 Toyota Land Cruiser с отварящи се покриви; 

 Билет за 1-ва класа за експресния влак Madaraka Express от Мтито Андей до Момбаса; 

 9 нощувки със закуски и 9 вечери в лоджи,  както следва: 

- 2 нощувки със закуски и вечери в национален парк Самбуру в Samburu Sopa Lodge 4**** (или подобен) 

- 1 нощувка със закуска и вечеря в национален парк Езерото Накуру в Lake Nakuru Lodge 4**** (или подобен)   

- 2 нощувки със закуски и вечери в национален резерват Масай Мара в Osero Lodge 4**** (или подобен) 

- 1 нощувкa със закуска и вечеря на езерото Найваша в Lake Naivasha Crescent Camp 4**** (или подобен) 

- 2 нощувки със закуски и вечери национален парк Амбосели в Sentrim Amboseli Lodge 4**** (или подобен)   

- 1 нощувка със закуска и вечеря в национален парк Западно Цаво в  Kilaguni Serena Safari Lodge 4**** (или 

подобен) 

 3 нощувки на база All Inclusive на Диани Бийч в Leisure Lodge Beach & Golf Resort 4**** (или подобен)  

 9 обяда; 

 Целодневно сафари в национален парк Самбуру и Бъфало спрингс; 

 Посещение на пеещите кладенци Сарара; 

 Сафари в национален парк Езерото Накуру; 

 Целодневно сафари в национален резерват Масай Мара; 

 Велосипедна разходка до национален парк Портата на ада; 

 Разходка с лодка в езерото Найваша; 

 Разходка на остров Crescent в езерото Найваша; 

 Целодневно сафари в национален парк Амбосели; 

 Сафари в национален парк Западно Цаво; 

 Включени входни такси за посещаваните паркове и резервати по програмата; 

 Вода по време на пътуването с джиповете; 



 Местен екскурзовод на английски език по време на цялото пътуване; 

 Водач – преводач от България по време на пътуването; 

 Застраховка „Flying Doctor” (транспортиране с хеликоптер до най-близката болница); 

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро вкл. Covid 

 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:   

 Виза за Кения (заплаща се предварително) – 55 € за еднократно влизане (включва и такса обработка) 

 Бакшиши за местните екскурзоводи и шофьори – 70 € (заплащат се при доплащането) 

 Допълнителни екскурзии: 

- Сутрешен полет с балон над саваната (от Масай Мара) – 450 €; 

- Посещение на масайско селище (от Масай Мара) – 30 €; 

- Морско сафари Pilli Pipa с включени трансфери и обяд на остров Уасини (от Диани Бийч) – 150 €; 

 PCR тест (в случай, че се изисква); 

 Доплащане за застраховка "Помощ при пътуване" на ЗК "Евроинс" за лица над 65 г.: 30 лв; 

 По желание при сключване на договора и заплащане на депозита – сключване на застраховка “Отмяна на 

пътуване” на ЗК Евроинс  

Забележка: Допълнителните мероприятия включват трансфери, местни екскурзоводи и се заявяват и 

заплащат предварително в България.  

*Пакетната цена е формирана при обменен курс 1 USD – 1.83 лв. В случай на промяна курса на щатския долар с повече от 

3%, пакетната цена може да претърпи промяна! 

ПАРИЧНА ЕДИНИЦА: кенийски шилинг (1 € ~ 133 KES) 

МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ: 10 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: задграничен паспорт с 6-месечна валидност от датата на връщане; няма задължителни 

имунизации, които да се изискват при пътуване до Кения. Визата се издава до седмица преди заминаване и за нея са 

необходими актуална снимка и копия от паспорта, копие от ваучер в JPG или PDF формат. За деца под 18 г., пътуващи 

без един или двамата родители се изисква нотариално заверена декларация от единия или двамата родители (в 

зависимост от случая), чийто оригинал и копие трябва да се представят от придружителя на детето на 

граничните власти!!! 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: по ранни записвания до 31.01. депозит 1700 € (3325 лв.); по стандартни цени депозит – 50% от 

пакетната цена при сключване на договор; доплащане – 60 дни преди датата на отпътуване 


