
DWIE TWARZE SAFARI
6 nocy/7 dni safari w Meru i Masai Mara
od 3,930 USD/os. 

Dzień 1: Nairobi i Park Narodowy Meru

Lot Air Kenya: 09:15 Nairobi Wilson - Meru (50 min.). Odbiór z lądowiska i transfer do Rhino 
River Camp (30 min. safari po drodze lub tak długie jak tylko zechcesz). 

Po obiedzie popołudniowe safari lub inna aktywność (spacer w buszu, wspinaczka, jazda 
na rowerze, łowienie ryb, oglądanie ptaków, wizyta w tradycyjnej wiosce, masaże lub 
poprostu relaks przy basenie). Kolacja.

Dzień 2: Park Narodowy Meru

Poranne i popołudniowe safari odkrywające bogactwo przyrody Meru - w tym 
duże populacje słoni.

Luksusowe safari w prywatności i elegancji dwóch małych lodgy położonych w zupełnie odmiennym otoczeniu.
Jedna podróż, dwa oblicza Kenii. Proponujemy poznanie spektakularnych Parków Meru i Masai Mara.

Główne atrakcje:

- Safari w Parku Narodowym 
Meru

- Safari w Masai Mara

- Safari nocne

- Wizyta w wiosce masajskiej

The pool at Rhino River Camp

Willa Rodzinna w Saruni Mara

Dzień 3: Park Narodowy Meru

Poranne i popołudniowe safari w innych rejonach, uzawanego za najlepiej chrononiony Park Narodowy w całej Kenii.



Dzień 4: Park Narodowy Meru i Masai Mara

Poranne safari i transfer na pas starowy. Przelot Air Kenya do Nairobi Wilson o 10:35 (55 min.
lot). Możliwość obiadu w pobliskiej restauracji (dodatkowy koszt). Przelot do Masai Mara o 15:15. 

Niezwykły i luksusowy lodge położony w 
wyjątkowym Parku Narodowym Meru. To 
tutaj miała miejsca historia słynnej lwicy o 
imieniu Elsa

Jedynie pięć komfortowych domków (w
tym jedna suita) zbudowanych z drewna 
oraz karmelowego płótna, uniesionych 
na platformach ponad łagodnie płynącą 
rzeką Kindani. Pobyt tutaj to prawdziwie 
relaksujące doświadczenie.

Każdy domek ma swoją własną 
przestrzeń ‘zen’, gdzie możesz 
medytować, czytać lub poprostu odprężyć 
się skutecznie.

Znajdziesz tu również basen, dobrze zao-
patrzony bar i restaurację, przestrzeń do 
spacerów i jazdy na rowerze.  

Rhino River Camp

Dzień 5: Masai Mara

Całodzienne safari w najbardziej niezwykłych miejscach Masai Mara, obiad 
w buszu pod drzewem Akacji; Powrót do lodgu na kolację, po której zrelak-
sują się Państwo przy drinku w pobliżu rozpalonego kominka.

Saruni  Camp jest luksusowym, kameralnym obozem 
położonym na zewnątrz Rezerwatu Narodowego 
Masai Mara – najbardziej znanego miejsca na 
afrykańskie safari. 

Zaprojektowany i wykończony przez kenijskiego 
architekta Marka Glena, składa się z sześciu 
przestronnych domków, które łączą w sobie elegancję 
i bezpieczeństwo stałej zabudowy z dreszczykiem 
związanym z bliskim kontaktem z dziką naturą. 
Pokoje ozdabiają kolonialne antyki, perskie dywany i 
nowoczesna sztuka afrykańska. Obozowa atmosfera 
jest luźna, lecz nie pozbawiona elegancji. 

Kuro House to miejsce spożywania posiłków, 
mieszanka starej Afryki i nowoczesnego wystroju. 
Duży kominek to centrum życia w Saruni Camp.

Kuro House is the common dining area, a mixture of 
old-fashioned Africa and modern design, where guests 
can savour the exceptional cuisine that is served 
around our long table and uses fresh, locally grown and 
organic produce in inventive ways.

Saruni Mara:

Przylot do Masia Mara ok. 16:00. Po drodze do Saruni Mara odbędą Państwo safari podziwiając olbrzymie stada, charakterystyczne dla Masai 
Mara. kolacja w lodgu.

Dzień 6: Masai Mara

Poranne polowanie z kamerą na drapieżniki; powrót na obiad do lodgu i czas na 
zabiegi w Masai Wellbeing Space; popołudnowe safari w miejscu, gdzie można 
spotkać największe stado żyraf; Kolacja w lodgu, a po niej safari nocne.

Dzień 7: Masai Mara i Nairobi

Poranne safari po drodze do pasa startowego, przejadą Państwo przez 
schronisko dla nosorożców i górę Kilileoni. Przelot Air Kenya do Nairobi 
Wilson o 10:15 (45 min. lot)
10.15 a.m. (45 minutes flight).    



Park Narodowy Meru

Położony w północnej Kenii Meru zajmuje powerzchnię 870 km2. Od 
Nairobi dzieli go dystans 370 km.

Trzynaście całorocznych rzek wypływających z gór sprawia, że występuje 
tu mozaika dziekiej przyrody i zwierzyny. Meru jest najbardziej 
zróżnicowanym Parkiem w całej Afryce.

Mają tu swój dom gatunki typowe dla północnej Kenii, m.in. żyrafa somalijska, 
zebra Grevy’ego, gerenuk, oryks, kudu małe - zwierzęte nie spotykane w 
wielu innych Parkach Narodowych. Oczywiście nie brakuje tu również ikon 
afrykańskich tj. lew, gepard, słoń, czy hipopotam.
Królewstwo ptaków obejmue 400 różnych gatunków.

Na uwagę zasługuje schronisko dla nosorożców zlokalizowane w pobliżu 
Rhino River Camp. Na przestrzeni 50 km2 prowadzone są działania 
poświecone ochronie i zwiększeniu populacji tych niezwykłych ssakówi. W 
chwili obecnej na wolności żyje 20 nosorożców czarnych oraz 20 nosorożców 
białych.

Masai Mara

Masai Mara to klejnot dzikiej, afrykańskiej przyrody. Nigdzie indziej na 
kontynencie nie występuje takie bogactwo zwierząt. To również jedno z na-
jlepszych miejsc dla ornitologów i wszystkich miłośników ptaków – znajdą tutaj 
setki różnych gatunków. Urodzajna w roślinożerców Masai Mara przyciąga 
wiele polujących na nie drapieżników. Miliony gnu, gazeli, zebr, bawołów, 
impali, topi, bawolców, żyraf, eland, słoni, dik-dik, hipopotamów i guźców żyją 
obok największej w Kenii populacji lwów, gepardów, lampartów, hien i szakali. 

Niekwestionowanie największą atrakcją Masai Mara jest coroczna, słynna 
Wielka Migracja, który bez wątpienia jest najwspanialszym spektaklem na ziemi. 
Ponad dwa miliony roślinożerców, w tym dwieście tysięcy zebr, pięćset tysięcy 
gazeli i ponad półtora miliona gnu wędruje w poszukiwaniu zielonych pastwisk 
z Serengeti na północny-zachód do Masai Mara. W rzece Mara czyhają na nie 
setki krokodyli, a na lądzie lwy i inne drapieżniki.  Ten zapierający dech w pier-
siach spektakl odbywa się w lipcu i sierpniu.

Do naszych safari używamy specjalnie zaprojektowanych, otwartych Land 
Roverów. Umożliwia to maksymalny kontakt z przyrodą i pozwala cieszyć się 
safari wszystkimi zmysłami.

Domek Pisarza w Saruni Mara

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www.najlepszesafari.pl lub 
wysyłając maila na biuro@najlepszesafari.pl

Przyroda

W cenie: Zakwaterowanie, napoje, piwo i wino, opłaty parkowe, wyjazdy na safari, przeloty, transfery, podatki i opłaty klimatyczne, pranie, 30 
minutowy masaż (jeden na pokój). Nie wliczone: Dodatkowe masaże i zabiegi w spa, szampan, luksusowe alkohole i wina, dodatkowe 
aktywności (wizyta w tradycyjnej wiosce Samburu: 10 USD/os.), przeloty miedzynarodowe do Kenii i opłaty wizowe, napiwki. 

Proszę mieć na uwadze, że limit bagażu na przeloty wewnętrzne wynosi 15kg na osobę, w miarę możliwości w miękkich małych torbach. W 
celu uzyskania ceny za dzieci oraz za zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych prosimy o kontakt.
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