Przygoda w buszu i wypoczynek na plaży
8 nocy /9 dni w Masai Mara na rajskiej plaży od 3720 USD/os.
Główne atrakcje:
- Safari w Masai Mara
- Safari nocne
- Wzyta w wiosce masajskiej
- Wypoczynek na plaży

Lunch w buszu przy rzece Mara

Dzień 1: Nairobi i Masai Mara
Zapewniamy transfer z lotniska Joma Kenyata na lotnisko Nairobi Wilson. Przelot (70 min.) do Masai Mara i początek przygody. Transfer do
Saruni Mara na obiad, po drodze safari lub luch przy rzece Mara i całodzienne safari.
Po przyjeździe do lodgu drink powitalany oraz darmowy masaż.

Dzień 2: Masai Mara
Wczesnoranne poszukiwania drapieżników w Masai Mara; powrót na obiad do lodgu (opcjonalne zabiegi w Maasai Wellbeing Space);
popłudniowe safari w miejscu gdzie żyją największe stada żyraf; kolacja w lodgu i możliwość wyjazdu na safari nocne.

Dzień 3: Masai Mara
Spacer w lesie otaczającym Saruni lub safari na szczyt Kilileoni - największej góry w ekosystemie Serengeti-Masai Mara. Czuć przyrodę
poprzez oczy i umiejętności naszych masajskich przewodników to prawdziwie ekscytujące przeżycie; po południu poszukają Państwo lwów
i innych drapieżników, które czynią z Masai Mara najbardziej niezwykłe miejsce na safari na całym świecie; powrót na wytworną kolację do
lodgu i opowiadanie o przeżytych historiach przy ognisku.

Wypoczynek na Wybrzeżu

Saruni Maasai Mara
Saruni Mara 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. Przy dużym
stole spożywa się wyjątkowe posiłki
przyżądzone z ekologicznych produktów. Duży kominek to centrum życia w
Saruni Camp. Goście wymieniają się
tutaj wspomnieniami z safari.

Dzień 4: Masai Mara i Diani
Po śniadaniu transfer do pasa startowego Ngerende i przelot do Ukunda/Diani (2.5h lot).
Po przylocie transfer do wybranego ośrodka. Plażowanie na rajskiej plaży i kąpiele w
Oceanie Indyjskim. Kolacja.

Dzień 5 – 8: Kinondo Kwetu
Kinondo Kwetu położone jest na jednej z najładniejszych plaż Oceanu Indyjskiego. Jest tp
jedyny hotel z prywatną plażą w Galu. Rafy koralowe przy plaży w Galu obfitują w bogactwo
życia morskiego. Żyje tu również wiele ptaków.
Każdy pokój urządzony jest w innym charakterze, zgodnie z tradycją Suahili. Pokoje wyposażone są w antyki.
Mimo, że Kinondo Kwetu to idealne miejsce na błogi relaks i nic nie robienie, każdy znajdzie tu wiele atrakcji. Można podziwiać spektrum egoztycznych ryb- od skalarów i papugoryb, po delfiny i żółwie, a nawet rekiny wielorybie.(sezo na na nie trwa od października
do marca). Można również złowić grubą rybę tj. tuńczyk, barakuda, czy marlin.

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
Dzieńaround
5 – 8:our
Alfajiri
served
long table and uses
fresh, locally grown and organic produce
in inventive ways.

Alfajiri składające się z trzech willi,
położone jest przy wspaniałęj plaży Diani Beach. Powszechnie uznawane są
za najładniejsze wille na wybrzeżu.
Wszystkie wille są pełne światła i
przestrzeni, wypożone w artefakty z
Afryki i Bliskiego Wschodu.
Olbrzymie tarasy z sofami
wychodzącymi na basen i morze dostarczają wspaniałe widoki.
Alfajiri oferuje wiele atrakcji.Kite surfing,
łowienie ryb, golf to tylko kilka z nich.
Zmęczeni znajdą ukojenie dla ciała podczas zabiegów w spa.

Jedna z willi Alfajiri Villas

Widok z Waterlovers

Dzień 5 – 8: Waterlovers
WaterLovers leży przy białej plaży Diani z widokiem na turkusowy ocean.
Każa suita w WaterLovers posiada przestronna werandę z wiokiem na ocean i wyposażona jest w mieszankę stylu Suahili i Śródziemnomorskiego. Wystrój wnętrza łączy kulturowe elementy Afryki i Arabii. Wchód miesza się z zachodem - rezultat to kulturowa fuzja,
widoczna nawet w najmniejszych detalach WaterLovers's.
WaterLovers jest dobrym miejscem dla miłośników sportów tj. kite surfing, windsurfing, nurkowanie, tenis.. Waterlovers może
zorganizować gościom masaże lub lekcje jogi.

Dzień 9: Diani i Nairobi
Transfer do pasa stratowego Ukunda, po drodze możliwość obejrzenia sierocińca małp. Przelot do Nairobi Wilson oraz transfer na
lotnisko międzynarodowe Jomo Kenyatta.

Przyroda
Masai Mara

Diani Beach

Masai Mara to klejnot dzikiej, afrykańskiej przyrody. Nigdzie indziej na
kontynencie nie występuje takie bogactwo zwierząt. To również jedno z
najlepszych 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, dikdik, hipopotamów i guźców żyją obok największej w Kenii
populacji lwów, gepardów, lampartów, hien i szakali.

Białe piaski plaży Diani ciągną się przez 25 km, otoczone przez
kryształowe morze i gaje palm kokosowych. Na rafie koralowej żyją zółwie,
delfiny i dziesiątki gatunków ryb tropikalnych.

Niekwestionowanie największą atrakcją Masai Mara jest coroczna,
słynna Wielka Migracja, która bez wątpienia jest najwspanialszym
spektaklem na ziemi. Ponad dwa miliony roślinożerców, w tym dwieście
tysięcy zebr, pięćset tysięcy gazeli i ponad półtora miliona
gnu wędrują 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 piersiach spektakl odbywa się od lipca do sierpnia;

Plaża graniczy z bujnym lasem deszczowym pełnym kolorowych
ptaków i rzadkim gatunkiem gerez - czarnobiałych małp którym grozi
wyginięciem.
Rezerwat Narodowy Shimba Hill, pełny słoni, bawołów, antylop oraz
innych gatunków zwierząt i cudownej roślinności to niespełna pół godziny
jazdy.
Diani to fantastyczne miejsca na uprawianie kite surfingu nurkowaniai
snorklingu. Cenione jest za relaksującą atomsferę, nie zepsutą przez
masową turystykę. Można doświadczyć tutaj doskonałej kuchni opartej
na owocach morza i rybach.

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

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, dodatowe aktywnośc (wizyta w tradycyjnej wiosce Samburu: 10 USD/os.), przeloty miedzynarodwe 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.

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

