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Kenya
El millor de Kenya (9 dies)
Kenya segueix sent un dels millors llocs per a l'observació de la vida salvatge africana. La gran tradició de les seves reserves
ha permès al país ser pioner en polítiques conservacionistes i, d'aquesta manera, oferir al visitant el millor contacte amb la
vida salvatge, sense renunciar per això a un cert nivell de comoditats. Aquest viatge és una aproximació a les grans reserves
naturals en els seus variats aspectes i a la costa de l'Índic.

ALLOTJAMENT
turista
DIA: 1 - Vol ciutat d'origen - Nairobi
Presentació a l’aeroport a l'hora indicada i sortida en vol amb destinació
Nairobi. Arribada i trasllat a l'hotel. Allotjament.
DIA: 2 - Nairobi - Mt Kenya
Esmorzar i sortida cap a les terres altes per arribar a la falda del Mt
Kenya - la segona muntanya més alta del continent - per dinar. Resta del
dia lliure. A la tarda es pot escollir entre emprendre alguna caminada
pels boscos de la falda del Mt Kenya o dedicar simplement a observar els
animals (elefants i búfals són visitants habituals) que s'acosten a la tolla
de l'hotel. El nostre allotjament disposa també d'un punt d'observació
camuflat ideal per a fotografies ja que ens apropa molt als animals que
s'acosten a abeurar.

DURADA
09 dies

GRUP
Min/Max
10/12

DIA: 3 - Mt Kenya - Samburu / Shaba
Esmorzar. Sortida al nord per arribar fins Shaba, que juntament amb
Buffalo Springs formen part de la zona coneguda com Samburu per la
tribu que domina a la zona. Dinar i sortida de safari a la tarda.
DIA: 4 - Samburu / Shaba
Dia complet en aquesta reserva.
La vida a la zona de Samburu s'articula al llarg del curs del riu Ewaso
Ngiro que dóna vida enmig d'aquest ecosistema bàsicament àrid. Avui
es realitzaran tres safaris: un de matinada, un altre al matí i l'últim a
la tarda. En Shaba és habitual poder observar elefants, lleons,
lleopards, guepards, girafes i nombroses espècies de gaseles i antílops.
Aquest és a més un dels pocs llocs on es pot observar la zebra de Grevy
en lloc de la zebra de Burchell que és la més comuna.
DIA: 5 - Samburu Shaba - Llac Nakuru
Esmorzar i sortida en direcció al sud per arribar a l'hora d'esmorzar
al nostre següent objectiu: el Llac Nakuru. Aquest és el llac més
conegut dels del Gran Vall del Rift. La seva fama és deguda a que
les seves aigües donen recer a una població flotant de flamencs
propera al milió d'exemplars segons l'època de l'any.
Dedicarem la tarda a recórrer el parc. El Llac Nakuru és el millor
punt d'Àfrica Oriental per a l'observació de rinoceronts ja que
alberga exemplars tant de rinoceront blanc com de rinoceront
negre, el llac és a més un dels llocs on la possibilitat d'albirar als
fugissers lleopards és més alta.
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DIA: 6 - Llac Nakuru - Maasai Mara
Continuació de la ruta per arribar a la principal atracció del país. La reserva de Masai
Mara és probablement la reserva natural més coneguda mundialment. Gran part de la
seva fama es deu a que rep la gran migració de més d'un milió de nyus i centenars de
milers de zebres que es desplacen regularment a la recerca de pastures fresques.
Arribarem a Masai Mara a l'hora de dinar i dedicarem la tarda a un primer safari per la
zona.
DIA: 7 - Masai Mara
Dia complet a recórrer el parc. Avui realitzarem tres safaris. Un a l'alba, un altre al
matí i l'últim a la tarda fins a la posta del sol.
Masai Mara és la meca dels safaris a Kenya ja que alberga una gran biodiversitat, 550
espècies d'aus conviuen amb grans mamífers i nombroses espècies d'antílops i gaseles.
Les aigües del riu Mara són la llar de grups d'hipopòtams i dels enormes cocodrils del Nil
DIA: 8 - Maasai Mara - Nairobi - vol de tornada
Esmorzar i retorn a Nairobi passant prop de l'extint volcà Longonot i dels llacs
Naivasha i Elementeita. Dinar per compte dels viatgers. Arribada a Nairobi i temps
lliure. A l'hora acordada trasllat a l'aeroport per embarcar en vol de tornada. (sota
petició amb el corresponent suplement es podrà disposar a Nairobi d'una habitació
"day use" per refrescar abans de anar a l'aeroport).
DIA: 9 - Arribada a ciutat d'origen
Arribada a ciutat d'origen. Fi del viatge.
PREUS PER PERSONA
Adults en hab. Doble 2490 €
Menors 12 anys compartint habitació amb 2 adults 2.106 €
Descompte vols menors de 12 anys -140 €
SUPLEMENTS
Taxes aèries (aprox.) 258 €
SERVEIS INCLOSOS:
• Passatge aeri ciutat d'origen - Nairobi i tornada.
• Trasllats aeroport - hotel i v.v.
• Allotjament i àpats segons quadre d'itinerari.
• Safari en minibusos amb finestra garantida (ocupació màxima de 7 passatgers per
vehicle) d'ús no exclusiu.
• Conductor-guia local de parla castellana a partir de 2 passatgers. Si hi ha més d'un
vehicle en el safari, aquest guia es compartirà entre tots, movent-se de vehicle
durant les diferents etapes.
• Entrades a parcs i reserves visitats.
• Aigua mineral embotellada durant la ruta (no en els àpats).
• Assegurança d'assistència en viatge amb cobertura de cancel · lació inclosa.
Consultar condicions de la pòlissa
• IVA i impostos on sigui d'aplicació.
SERVEIS NO INCLOSOS:
• Begudes
• Qualsevol altre concepte no esmentat en l'apartat de serveis inclosos
• Propines i extres personals
• Visites i / o excursions opcionals
• Visat de Kenya (a tramitar a l'arribada a Nairobi).
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