Най-доброто от Кения и Уганда- Масай Мара и горилите
Дати на заминаване: от 18 Януари 2017 до 30 Декември Цена: 3675 лв
Турът започва с посещение на Национален парк „Масай Мара” и неговите широки
равнини, пълни с диви животни. Насладете се на невероятното езеро Найваша и на
Националния парк Накуру – идеално място да видите фламинго. След това
потегляме към Уганда, където можете да изследвате Кампала или да посетите
резерват за шимпанзета. Спираме близо до езерето Буниони по пътя към
местообитанията на горилите.
Планинската горила е изключително застрашен вид и посещавайки дома им, вие
допринасяте за тяхното оцеляване тъй като всяко посещение се заплаща и така се
събират пари за опазването им.
Забележителности:
♦ Национален парк Масай Мара – разположен в югозападната част на Кения,
продължение на Националния парк Серенгети в Танзания
♦ Езерото Найваша – намира се точно на северозапад от Найроби и до град
Найваша. Името му произлиза от „Nai’posha“ , масайската дума за „бурни води“
♦ Национален парк Хел Гейт – намира се в южната част на езерото Найваша и
съхранява екосистема с изключително разнообразие на диви животни
♦ Национален парк Накуру – при посещение на езерото, ще имате рядката
възможност да видите стотици розови птици фламинго
♦ Планинските горили – наблюдаването на тези застрашени животни в естествената
им среда е изключително ценно за да усетите колко простичък може да е живота
Важно! Публикуваните цени са за къмпинг-вариант. Турът може да се направи и с
настаняване в лоджове. Доплащането в този случай е 500 лв на човек, като датите
са същите.
План на пътуване:
Ден 1. Найроби – Национален резерват Масай Мара
След като напуснем столицата, пътуваме до национален парк Масай Мара. Пътят ни
минава през необятните простори на парка, където можете да направите невероятни
снимки в един от най-богатите на диви животни райони в Африка. Културното
взаимодействие с местните хора в Кения допълва нашето изживяване.

Ден 2. Езерото Найваша
След ранното сутрешно сафари в Мара, се отклоняваме към Найваша за
релаксиращ ден на брега на езерото. Може да се разходите в района, а заниманията
включват наблюдение на птици и животни. Една от най-популярните дейности е
сафари с велосипед.
Ден 3. Езерото Накуру
Днес ще пътуваме на север до езерото Накуру, където се отправяме на сафари
следобед. Белият носорог обитава района около езерото и дава възможност за
отлични фотографии.
Ден 4. Езерото Накуру – Кампала
Оставяйки езерото Накуру зад нас, се отправяме към Уганда, като спираме за кратко
за снимка на Екватора. По-късно пристигаме в Кампала – столица на Уганда и найголям град в страната.
Ден 5. Кампала – резерват за шимпанзета
Този ден е запазен за опознаване на Кампала. Има възможност за еднодневна
екскурзия до резервата за шимпанзета на остров Нгамба. Този нестопански
екологичен проект е създаден през 1998 г. с цел грижа за изоставени малки
шимпанзета.
Ден 6. Кампала – Езерото Буниони
Бунйони е малко, но привлекателно езеро със стръмни брегове и изобилие от птици.
Обградено от планини, езерото е най-известно с изобилието от видри и
невероятната природа. Ще починем на това красиво място преди срещата ни с
горилите на следващия ден.
Ден 7. Горилите (Езерото Бунйони)
Планинската горила е изключително застрашена и докато точните цифри варират
широко, се приема, че има само около 650 останали екземпляра. Посещението на
горилите е чудесен начин да се подкрепи бъдещето им на Земята, тъй като парите от
разрешителни се използват за тяхната защита. На този ден ще имате възможност да
участвате в някои допълнителни дейности. Можете също да отидете на преход или
да опознаете района с велосипед.
Ден 8. Горилите
Въпреки че има два дни, посветени на трекинга за наблюдение на горилите, само
единият е за същинската среща с тях. Другото време е предвидено за да може
цялата група да се докосне до тези животни, ако групата е повече от 6 човека.
Ден 9. Национален парк „Кралица Елизабет”
Оставяйки езерото Бунйони, се отправяме към Национален парк „Кралица Елизабет”,
където ще прекараме следващите два дни. Много видове дивеч могат да бъдат

видяни в тази влажна зона в парка, както и легендарните катерещите се по дървета
лъвчета в Ишаша.
Ден 10. Национален парк Кралица Елизабет
Днес ще се насладите на сафари с 4Х4 джип.
Ден 11. Жинжа
Жинжа е вторият по големина град в Уганда и е по-известен като мястото, където
река Нил (официално Виктория Нил) изтича от езерото Виктория и започва своето
пътуване от 6695 км до Египет и Средиземно море.
Ден 12. Жинжа
Днес имате свободен ден за опознаване на района и за рафтинг, по желание.
Ден 13. Кения – Елдорет
Завръщайки се в Кения, ще посетим Елдорет – петият по големина град в страната.
Долината на канъона все още е доминираща географска особеност на този район, а
надморската височина на Елдорет е 2100 м.н.в.
Ден 14. Найроби
Връщаме се към нашата крайна дестинация Найроби.
Включено в цената: ►настаняване в двойни палатки в лагер с горещи душове
►транспорт по програма ►сафарита с джипове ►опитни професионални водачи
►пълен пансион от обяд на ден 1 до обяд на ден 14 (с изключение на вечеря на ден
5 и обяд на ден 12 ) ►екскурзия в кенийските паркове ►сафари в Национален парк
„Кралица Елизабет”
Цената не включва: ►международни самолетни билети ►разрешително за
посещение на горилите (605-705 USD, точната сума се уточнява преди заминаване)
►настаняване в Найроби преди и след тура (можем да го организираме)
►трансфери от и до летището ►лични разходи като алкохол, закуски, сувенири,
бакшиши и допълнителни услуги.
Цена на допълнителни услуги: ►нощувка в среден клас хотел в Найроби, BB –
единична стая- 87 EUR / двойна стая – 60 евро на човек ►трансфер летище-хотел в
Найроби: 35 EUR на човек в едната посока ► Sunset Cruise: 40-50 USD ►круизи по
река Нил : 30-50 USD ►рафтинг по река Нил половин ден: 120-160 USD ►вечеря в
ресторант: 35-50 USD
Практическа информация: ►Екскурзията и сафарито в Масай Мара ще се
осъществи в превозни средства пригодени за тази цел. Моля уверете се, че сте си
взели малка ръчна чанта за нощувката в Мара. Ще имате нужда от кърпа, спален
чувал, дрехи, тоалетни принадлежности и най-важните неща за къмпингуването.
►Тъй като разрешителните за посещение на горилите са изключително ограничени,
ще бъдем гъвкави както за маршрута на тура, така и относно посещението на
горилите. Домът на планинските горили не признава изкуствено създадените
човешки граници и обхваща Уганда, Руанда и Демократична република Конго. Ще се
опитаме да ги посетим в Национален парк в Уганда, но това зависи от наличието на

разрешителни. Ако не ги получим, ще информираме предварително за
допълнителното пътуване до Руанда или Демократична република Конго.

