EGZOTİK KENYA
MASAİ MARA’DA SAFARİ MACERASI
2-8 HAZİRAN 2019

1. Gün 2 Haziran 2019 / Pazar

İstanbul – Nairobi

Değerli misafirlerimiz ile saat 19:00’da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminalinde buluşmamızın
ardından Türk Havayolları’nın TK 607 seferi ile saat 20.30’da Nairobi’ye hareket ediyoruz.
Saat 03.25’da gerçekleşecek olan varışımız sonrasında özel aracımız ile geleneksel mimariye sahip,
bahçesi, restoranları ile popüler ve tarihi bir otel olan, 5 yıldızlı Fairmont The Norfolk’a konaklamak
üzere transferimizi gerçekleştiriyoruz.
2. Gün 3 Haziran 2019 / Pazartesi

Nairobi

Otelimizde yapacağımız kahvaltımız sonrasında bugün yapacağımız aktivitelerimiz için otelimizden
hareket ediyoruz.

Öncelikli durağımız Daphne Sheldrick Fil Yetimhanesi olacak. 1977 yılında Tsavo Milli Parkının müdürü
olan David Sheldrick’in anısına eşi Daphne Sheldrick tarafından kurulan yetimhanenin amacı kaçak
avcılık sonucu yetim kalan fillerin burada yetiştirilmesini amaçlayan rehabilitasyon merkezi olmasıdır.
Ziyaretimiz sırasında filleri besliyor, çamur banyolarını izliyor ve onlarla vakit geçirebiliyor olacağız.
Yetimhane ziyaretimiz sonrasında aslında bir çiftlik evi olan Karen Blixen Müzesi’ni ziyaretimizin
ardından öğle yemeğimizi de yine Karen Blixen Garden’da alacağız.
Günümüzün sonunda ise besleme platformlarına ve 94 akrelik yeşil doğa parkına sahip zürafa koruma
ve yetiştirme merkezi olan Giraffe Center’a geliyoruz. Zürafalar ile vakit geçiriyor ve ellerimiz ile
besleme yaptıktan sonra konaklamamız için Fairmont The Norfolk otelimize geri dönüyoruz. Geceleme
otelimide.
3. Gün 4 Haziran 2019 / Salı

Nairobi – Masai Mara (Naboisho)

Otelimizde yapacağımız kahvaltımız ve çıkış işlemlerimiz sonrasında Wilson Havalimanı’na geliyor ve
Naboisho’ya uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz.
Saat 11:00’da varışımıza takiben Safari eşliğinde kampa transferimizi gerçekleştiriyoruz. Öğle
yemeğimizi Ol Seki Hemingways Mara’da aldıktan sonra Naboisho özel koruma alanında, 4x4 jeepler
ve rehberlerimiz eşliğinde safari maceramıza başlıyoruz.

Keyifli geçen günümüzün ardından akşam yemeğimizi de yiyeceğimiz 10 lüks çadırdan oluşan Ol Seki
Hemingways Mara’ya geliyoruz. Geceleme otelimizde.

4. Gün 5 Haziran 2019 / Çarşamba

Naboisho

Kampta yapacağımız sabah kahvaltımızın ardından 200 km2 büyüklüğünde ki, kalabalıklardan uzak
Naboisho Conservancy’e doğru hareket ediyoruz.
Sabah safarisi ile başlayacağımız günümüzde park içerisinde doğal hayatı yaşayıp birbirinden özel
fotoğraflar çekme imkanı bulacağız.
Öğle yemeğimizi kamp içerisinde adlıktan sonra dinlenmek için serbest zaman. Serbest
zamanınımızdan sonra bu kez de akşam safarisine başlıyor ve günümüzün sonunda Ol Seki
Hemingways Mara’ya geri dönüyoruz.
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
5. Gün 6 Haziran 2019 / Perşembe

Naboisho

Sabah erken saatlerde özellikle aslan, çita, leopar gibi vahşi hayvanları görebilmek için Naboisho
koruma alanında safarimize başlıyoruz. Safari süremizi uzatmak adına kahvaltımızı piknik şeklinde
yapacağız.
Keyifli geçen safari sonrasında Hemingways’de öğle yemeğimizi alıp biraz dinleniyoruz.
Verilmiş olan serbest zaman ve kahve ikramlarımız sonrasında günümüzün geri kalanında da safari
yapıyor ve Naboisho’da hoş manzaralı bir lokasyonda günbatımı kokteylinden sonra Ol Seki
Hemingways Mara’ya geri dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
6. Gün 7 Haziran 2019 / Cuma

Naboisho – Nairobi

Kampta yapacağımız sabah kahvaltımızın ve çıkış işlemlerimizin ardından safari aktivitemiz eşliğinde
havalimanı’na transferimizi gerçekleştiriyoruz.
Küçük uçak ile Nairobi’ye uçuşumuzun ardından özel aracımız ile Nairobi’deki Four Points By
Sheraton Hotel’imize geliyoruz.
Değerli konuklarımız bugün serbest zaman içerisinde şehirde diledikleri gibi vakit geçirebilirler.

7. Gün 8 Haziran 2019 / Cumartesi

Nairobi – İstanbul

Otelimizden gece çıkışımız sonrasında Nairobi Havalimanı’na transferimizi gerçekleştiriyor, pasaport ve
valiz işlemlerimiz sonrasına Türk Havayolları’nın TK 608 sayılı seferi ile saat 04.20’de İstanbul’a hareket
ediyor ve yerel saat ile 11.05’de İstanbul’a varıyoruz.

UÇUŞ DETAYLARI
02 Haziran 2019
08 Haziran 2019

TK 607 İSTANBUL 20:30 (kalkış)
TK 608 NAIROBI 04:20 (kalkış)

NAIROBI 03:25 (varış)
ISTANBUL 11:05 (varış)

ÜCRET BİLGİSİ
İki kişilik odada kişi başı : 2.680.- USD
Tek kişi konaklama

: 4.680.- USD

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 gece Nairobi'de Fairmont The Norfolk Hotel’de kahvaltı dahil konaklama
3 gece Ol Seki Hemingways Mara'da tam pansiyon ve yerli alkollü içecekler dahil konaklama
1 gece Nairobi'de Four Points By Sheraton Hotel’de konaklama
Daphne Sheldrick Fil Yetimhanesi giriş ücreti
Karen Blixen Müzesi giriş ücreti
Giraffe Center giriş ücreti
Nairobi turu sırasında içecekler hariç öğlen yemekleri
Nairobi - Mara - Nairobi uçak biletleri
Programdaki tüm safariler ve havaalanı transferleri
Naboisho Koruma Alanı park giriş ücretleri
Ol Seki Hemingways’de hava şartlarına bağlı olarak açık arazide 1 kahvaltı (Bush breakfast)
Ol Seki Hemingways’de 1 akşam safarisi
Türkçe yerel rehberlik hizmeti
Kuru Temizleme Hizmetleri
Türsab Seyahat Sigortası

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
•
•
•
•
•
•

Türk Havayolları Gidiş – Dönüş uçak biletleri
Bahşişler
Kişisel harcamalar
Mini bar harcamaları
Yurtdışı çıkış harcı
Kenya Vizesi (50 USD)- hem ülkeye girişte hem de internet üzerinden alınabilmektedir.

*Bu program Lika Travel ile birlikte organize edilmektedir.

