Sekretne klejnoty Afryki
6 nocy/7 dni safari poza utartymi szlakami
od 3690 USD/os.
Safari w elegancji i prywatności z zakwaterowaniem w dwóch luksusowych lodgach w miejscach, gdzie nie ma masowej
turystyki, lecz uważane są za najbardziej atrakcyjne: Meru i Samburu

Gówne atrakcje:

- Safari w Samburu
- Safari w Meru
- Nocne safari
- Wizyta w wiosce Samburu

Widok z willi w Saruni Samburu

Rhino River Camp
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 zaopatrzony bar i restaurację, przestrzeń do spacerów i jazdy na
rowerze.

Dzień 1: Nairobi i Park Narodowy Meru
Odbiór z lądowiska i transfer do Rhino River Camp (30 min. safari po drodze lub tak
długie jak tylko zapragniesz). 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.

Dzień 3: Park Narodowy Meru
Poranne i popołudniowe safari w innych rejonach, uzawanego za najlepiej chrononiony
Park Narodowy w całej Kenii.

Dzień 4: Rhino River i Samburu
Poranne safari na drodze do pasa startowego (30 min.) i przelot
Air Kenya do Samburu o 10:35 (25 min. lot). W niektórych
przypadkach transfer odbywa się samochodem otwartą
niedawno drogą z pięknymi widokami.

Rhino River Camp w Parku Narodowym Meru

Przy opcji samolotowej, po wylądowaniu na lądowisku Kalama
transfer do Saruni Samburu. Do wyboru całodniowe safari z
piknikowym lunchem lub obiad w lodgu i popołudniowe safari.
Popołudniu drink o zachodzie słońca na Milima Moshi z pięknym
widokiem na Mt. Kenya.
Polecamy doskonałe kuracje w Samburu Wellbeing Space.

Dzień 5: Samburu
Wczesnoporanne safari do Rezerwatu Narodowego Samburu i Buffalo Springs z piknikowym lunchem, poznają Państwo Specjalną Piątkę z Samburu: żyrafę somalisjką, zebrę
Gravy’ego, oryksa, strusia somalisjkiego oraz gerenuka - rzadkie gatunki, które występują
tylko i wyłącznie w tej części kraju; wieczorne safari w Kalama Conservancy zakończone
kolacją w buszu w głębokiej dziczy.

Dzień 6: Samburu
Poranny spacer z nauką identyfikacji zwierząt po śladach zostawionych nocą, w tym
drapieżników z Samburu; podczas speceru zobaczą też Państwo sztukę w grotach;
powrót do lodgu na śniadanie; po południu safari w odległym miejscu oraz wizyta w
tradycyjnej wiosce Samburu; powrót do lodgu na kolacje i podziwianie wyjątkowo jasno
swiecących tutaj gwiazd.

Dzień 7: Samburu i Nairobi
Safari po drodze do pasa startowego. Przelot Air Kenya do Nairobi Wilson o 11:10 (55
min. lot).

Saruni Samburu
Saruni Samburu to designerski
lodge, który jest urozmaiceniem
miejsca znanego z wypraw safari.
Osadzony na szczytach gór
Kalama, oferuje przepiękny widok
na północną Kenię i zawsze
ośnieżoną Górę Kenia. W Samburu
znajduje się sześć domków. Cztery
z nich są przestronnymi, rodzinnymi
willami z dwoma oddzielnymi sypialniami i niesamowitymi łazienkami.
Goście mogą również korzystać z
dwóch basenów i podziwiać
zwierzęta gaszące pragnienie w
pobliskim wodopoju – słonie, żyrafy,
zebry, czy antylopy. Od położonego
przy północnej granicy Samburu
National Reserve, sławnego rezerwatu dla słoni, dzieli go jedynie
siedem kilometrów – czyli 20 minut
jazdy.
Samburu oferuje safari pierwszej
klasy, z dala od utartych szlaków,

Przyroda
Park Narodowy Meru

Ekosystem Samburu

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 najbardziejzróżnicowanym Parkiem w całej
Afryce.

Jeden z najbardziej niezwykłych w Afryce
Wschodneij. Słynny ze względu na olbrzymią
populację słoni. W Samburu występują niektóre
gatunki zwierząt obecne wyłącznie w Północnej
Kenii.

Mają tu swój dom gatunki typowe dla północnej
Kenii, m.in. żyrafa somalijska, zebra Grevy’ego, gerenuk,
oryx, kudu małe - zwierzęta 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.

Kalama Conservation, granicząca z Rezerwatem
Norodowym Samburu to miejsce, gdzie znajduje
się Saruni Samburu. Żyje tu wiele rzadkich gatunków tj. leopard, hiena pręgowana, czy cyweta.
Zabierzemy Cię w nasze sekretne miejsca, gdzie
oprócz safari zjesz kolację w korycie wyschniętej
rzeki, pod niebem oświetlonym miliardami jasno
świecących gwiazd, a przy ognisku tańczyć będą
wojownicy Samburu. Zjesz piknikowy lunch przy
płynącej rzece, gdzie kąpieli zażywają słonie, a
krokodyle wyczekują na zamyślone antylopy.
Jeśli ptaki są Twoją pasją, Samburu to Park dla
Ciebie. Żyje tutaj olbrzymia ilość ptaków, które
nie są zbyt nieśmiałe, łatwo je zobaczyć i sfotografować.

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.

Day 7: Maasai Mara and Nairobi

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

