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روز اول
  ۷:۱۰ صبح فرودگاه نایروبی 
 حدود دو ساعت زمان برای 

ثبت ورود . ثبت ویزا . تبدیل 
ارز و خرید سیم کارت داریم 

ترانسفرها آماده است 
 حرکت به سمت ماسای مارا 
۲۴۳ کیلومتر مسیر تا ماسای 

مارا 
 در طی مسیر ریفت ولی  در 

مرز کنیا و تانزانیا را میبینیم که 
درحال تقسیم  خشکی قاره 

آفریقاست و در برخی داستان 
ها شروع زندگی بشریت بوده 

1-12 آذر 
۱  آذر ساعت ۲۲:۳۵
هواپیمایی قطری 

طول پرواز ۹ ساعت با 
کمترین توقف از تهران به 

نایروبی



AA lodge hotel اقامت
ناهار-شام 

غروب : گشت قبیله ها و 
روستاهای ماسایی و دیدن 

آداب و رسوم ماسایی

روز دوم 
 ساعت ۶:۰۰ سرو صبحانه و 

تحویل ناهار به صورت پک
حرکت به سمت ماسای مارا 

پارک
 صبح زود شانس دیدن 

شکار وجود دارد 
 گشت کامل ماسای مارا 
پارک  و تماشای مهاجرت 

بزرگ و دیدن حیواناتی مثل 
شیر ليوپارد اسب آبی گورخر 

اهو کروکودیل  و...

روز سوم 
 بعد از صرف صبحانه 

حرکت به سمت دریاچه ناکور 
 مسیر ۲۱۰ کیلومتر 

 در طی مسیر از روستاهای 
در حال توسعه  عبور میکنیم و 

تغییرات زندگی افریقا را میبینیم 
 گشت دریاچه ناکور و بازدید 

از حیات وحش آن که کرگدن تک 
شاخ و فالمینگوها اختصاصا در 

این پارک وجود دارند و عالوه 
بر آن انواع حیوانات و پرندگان 

استوایی را خواهیم دید 
 پس از گیم درایو حرکت به 

سمت دریاچه نایواشا 



روز چهارم 
 پس از صرف صبحانه به انتخاب خود از 

برنامه های انتخابی لذت می برید 
 گشت دره آتشفشانی هلزگیت 

 دوچرخه سواری حیات وحش هلزگیت 
 گشت چشمه های آب معدنی و 

استخرهای آب گرم هلزگیت 
 گشت دریاچه نایواشا هنگام غروب

 پیاده روی حیات وحش 
 بازدید جزیره کرسنت 

روز پنچم
 ۸۵ کیلومتر مسیر تا پارک فیل ها 

 ۱۰:۳۰ باید در پارک فیل ها باشیم تا 
بتوانیم صحنه شیرخوردن بچه فیل ها را 

تماشا کنیم 
 سپس گشت پارک زرافه 

 گشت شهری و خرید در نایروبی پایتخت 
کنیا 

 اقامت هتل رادیسون بلو 
 وعده های غذایی : صبحانه 

 Naivasha lake resortاقامت
وعده های غذایی :صبحانه



روز ششم 
 ۶:۳۰ صبح تحویل اتاق و 

حرکت به سوی جنوب کنیا
 ۳۷۵ کیلومتر مسیر از 

نایروبی تا سالت لیک ریزورت 
 گیم درایو اختیاری هنگام 

غروب یا مشاهده حیوانات 
کنار برکه

   Salt lick Resort  اقامت 
 وعده های غذایی : 

صبحانه ناهار شام 

روز هفتم 
 ۶:۳۰-۸:۳۰ گیم درایو به 

قصد دیدن صحنه شکار 
حیوانات 

 ۸:۳۰ سرو صبحانه در هتل
 ۱۰:۳۰ حرکت به سمت 

مومباسا 
 تست کرونا در بیمارستان 

مومباسا
 گشت شهری مومباسا 

 خرید ادویه 
 گشت موزه مومباسا 

 مسیر ۲۱۴ کیلومتر از ساوو 
تا مومباسا



روز هشتم و نهم 
 برنامه آزاد مومباسا شامل 

   بازی های آبی 
   غواصی

   خرید 
   لذت بردن از اقیانوس

اقامت :سه شب
Sarava white stand 
beach resort 

وعده های غذایی 
صبحانه 

روز دهم
   تا ساعت ۱۲تحویل اتاق ها 

ترانسفر تا فرودگاه مومباسا و 
پرواز به نایروبی 

  پرواز ساعت ۱۷:۵۵ شماره 
پرواز ۱۳۳۶

بویینگ ۷۸۷

پایان سفر
   بامداد جمعه ۱۲ آذر بعد 

از حدود ۹ ساعت پرواز  
ساعت ۳:۳۵ صبح فرودگاه 

امام خمینی خداحافظی از 
همراهان و همسفرها 



￼ هزینه￼سفر
۱۹۰۰ دالر + ۶۰ دالر ویــزا + ۱۵ دالر کارمــزد 
صدور ویــزا + هزینه بلیط تهــران نایروبی و 
نایروبــی تهران )حدود ۱۸ میلیون تومان(
 قیمت بــر اســاس اتاق دو و ســه تختــه اعالم 

ــده است ش
 تســت منفــی پــی ســی ار  ۷۲ ســاعت قبــل از 

پــرواز الزامــی اســت
 هزینه تست پی ســی ار در مومباســا ۷۵ دالر 

به عهده همســفران عزیز اســت
وحــش  حیــات  هــای  پــارک  ورودی  کلیــه   
ترانســفر هــای شــهری و بیــن شــهری و نــه شــب 

اقامــت بــه عهــده اســکروچی مــی باشــد
 خــودرو ســافاری دربســت در اختیــار بــرای 

گشــت هــای پــارک حیــات وحــش
 پرداخت کلیه ورودیه ها

 ترانسفر مومباسا تا نایروبی
 

فعالیت￼های￼انتخابی
  اسنورکلینگ

 قایق سواری اقیانوس 
 دوچرخه سواری حیات وحش

  گشت چشمه های اب معدنی هلز گیت 

￼نمی￼شود: هزینه￼هایی￼که￼شامل￼تور
◄ هزینهبلیطبینالمللی

◄ هزینههایاضافیشاموناهار
◄ هزینههــایشــخصیماننــدخریــد،بیمــه،هزینــه

تلفــنوســایرهزینههــا
◄ فعالیتهایانتخابیخارجازبرنامهتور
◄ هزینهورودیبهمعابدواماکندیدنی

◄ هــرهزینهدیگریکهدربرنامههزینههــایتورنام
بردهنشد.

هتل￼ها￼ی￼￼محل￼اقامت￼:
Salt lick safari lodge ◄

AA lodge maasai mara ◄
Lake naivasha resort ◄

Radisson Blu hotel nairobi ◄
Sarova whitesands beach resort ◄



مقررات￼و￼دیدگاه￼ها
◄ اسکروچیپایدارسفرمیکند

◄ اســکروچیپیشــنهادمیکنــدبـــاتـــهیهصــــنایع
دسـتـــیمـــناطـــقمـــختلفدرسـفـرهـــابــهرشـــدو

کنیــم. کمــک بومیهــا جوامــع پایــداری
تصاویــر اجــازهاســتفادهاز ایــنســفر در ◄ بــاحضــور
در  انتشــار  منظــور بــه شــده گرفتــه هــای فیلــم و
کننــدهبالمانــع شــبکههایاجتماعــیبــرایتیــمبرگــزار

اســت.
پــــایه بــــر بــــاتــوجــــهبــــهشــیوعویــروسکرونــــاســــفر

ــتماعیطراحــیشــده. ــذاریاجــ ــلهگــ فــاصــ
اجبــاری ــرواز پــ ــبلاز ــتمنفــیPCRقـــــ ــواهیتسـ گـــــ

میباشـــد.
کلــیبــرایرفــاهمســافران بــهطــور ◄هــرچنــدســفر
ــهدالیــلمختلــفبرخــیاز ــیب طراحــیشدهاســتول
همســفرانممکــناســتبــهعلــتوضــعشــخصی
خــود،عوامــلآبوهــوا،موقعیتجغرافیایــی،ارتفاع
شـرایـطنـاخوشیگردنـــد.لطـــفاقــــــبلودر و...دچــار
رژیمغـذایی درصـورتپیرویاز حینبرگزاریسفر

اینبـخشاطالع خـاصلـطفابـههمکارانمـادر
رســانیکنیــد

انجــام لطفــااز ◄ بــاتوجــهبــهگروهــیبــودنســفر
هرگونــه کنیــددرصــورتبــروز پرهیــز حــرکاتپرخطــر
پیشــامدغیــرمنتظــرهمســولیتمتوجــهشــخص

کننــدهمیباشــد شــرکت

￼ ￼کنیا نکات￼مهم￼تور
بــه تمامــیهزینــههــایبرنامــههــایاختیــاری  ◄
عهــدههمســفراناســتفقــطوعــدههــایصبحانــه
اســت بــرعهــدهتــور ســفر ووعدههــایقیــدشــدهدر
هزینــهعــوارضخــروجوویــزایکنیــاوتســتکرونــای
بیمارستانمومباســاباخودافراداست. برگشــتدر
◄ مســئولیتکنتــرلپاســپورتوتاریــخانقضایآن
مقصــد زمــانورودبــهکشــور از ۷مــاهاعتبــار مبنــیبــر

بــاخــودهمســفراناســت
◄ بــاتوجــهبــهماهیــتســفرهایطبیعــتگــردی،
برنامــهبــهصالحدیــدراهنما تغییراتــیدر امــکانبــروز

وجودخواهــدداشــت.


