Safari break in Kenya
5 zile în Rezervația Națională Masai Mara si Parcul National Nakuru
Perioada: 14.08.2019 – 19.08.2019
O escapada in mijlocul naturii, ca intr-o carte de povesti: cu pasari flamingo, elefanti, lei,
gazelele Impala, girafe, zebre, rinoceri albi, antilope, hipopotami, gheparzi si cate si mai cate.
Pregateste-te pentru un spectacol greu de descris in cuvinte, in care ‘’regina natura’’ straluceste
in toata splendoarea ei, cu flora si fauna Africii salbatice.
Un spectacol in doua acte: in apropierea apei, cu raiul roz al pasarilor Flamingo, alaturi de alte
450 specii de pasari, in Parcul National Nakuru, si pe meleagurile savanei africane, in regatul
felinelor mari din Rezervatia Nationala Masai Mara. Impatimitii de safari stiu ca aici sunt
sansele cele mai mari sa vezi la cativa metri de tine celebrul ‘’Big Five‘’ (elefantul, rinocerul,
bivolul African, leul si leopardul).
Exploreaza natura salbatica si lasa-te prins in mrejele adrenalinei amestecate cu mirare si
surpriza, cu furnicaturi pe piele, cu incantare si bucurie.
Natura starneste cele mai surpinzatoare si intense emotii. Iar taramul magic african poate
aduce frumusetea emotiilor din poveste mai aproape de noi, in realitate.
Experiente:
- Safari in Rezervatia Masai Mara, inainte de rasaritul soarelui
- Cazare in lodge-uri din mijlocul naturii, in 2 rezervatii naturale
- Safari la sanctuar de rinoceri si girafe Rotchschild in Parcul National Nakuru.

14.08.2019: Bucuresti – Nairobi, via Doha
Plecare din Bucuresti spre Doha la ora 00:35. Sosire in Doha la 05:20 si scurta escala pana la ora
08:15 cand se pleaca spre Nairobi. Sosire in Nairobi la ora 14.10 si transfer la hotel in Nairobi
pentru check in. Odihna dupa-amiaza si seara cina la hotel.
Cazare hotel Crown Plaza Airport Nairobi sau similar (la sosire noaptea)
Mese: cina.

15.08.2019: Nairobi - Lacul Nakuru
Dimineata dupa micul dejun ne imbarcam in masinile speciale de safari si plecam in aceasta
aventura africana. Deplasare spre Lacul Nakuru. Sosire inainte de pranz la lodge si cazare.
Pranzul este servit la lodge si dupa amiaza avem primul « game drive » pentru cateva ore in
jurul lacului Nakuru. Vom vedea o mare populatie de pasari flamingo alaturi de un mare numar
de rinoceri si girafe, parcul fiind cel mai mare sanctuar de rinoceri din Kenya, dar si pentru
girafele Rotchschild. Pe malul lacului se pot vedea hipopotami, crocodili si peste 450 de specii
de pasari in ambientul lor natural. Spectacolul oferit de pasari flamingo pe lacul Nakuru
reprezinta unul dintre cele mai impresionante peisaje pe care natura il poate oferi omului.
Seara cina si cazare la Lake Nakuru Sopa Lodge.
Cazare Lake Nakuru Sopa Lodge sau similar.
Mese: mic dejun, pranz si cina.
Durata aproximativa a calatoriei Nairobi – Nakuru: 200 km / 3 ore si 30 de minute

16.08.2019: Lacul Nakuru – Masai Mara
Dupa micul dejun servit devreme plecare cu masina spre Rezervatia Nationala Masai Mara.
Aceasta celebra rezervatia este situata la granita dintre Kenya si Tanzania si este considerata
una dintre cele mai bogate rezervatii in numarul de feline si de animale. Sosire in timp pentru
pranz la Mara Sopa Lodge. Dupa pranz, pornim cu masina de safari prin rezervatia Masai Mara.
Aici, daca suntem norocosi vom putea vedea toate cele 5 animale denumite The Big Five.
Tehnic, Masai Mara este o prelungire a rezervatiei nationale Serengeti din Tanzania si
reprezinta doar 4% din intregul ecosistem Serengeti-Masai Mara, insa campiile verzi traversate
de mici rauri ofera una dintre cele mai bune experiente de safari din lume. Seara, intoarcere la
lodge unde puteti sa va relaxati la piscina sau pe terasa camerei cu superbe privelisti catre
intinsele campii ale parcului sau sa beti o bautura inainte de cina la unul dintre barurile lodgeului.
Cazare Masai Mara Sopa Lodge sau similar.
Mese: mic dejun, pranz si cina.
Durata aproximativa a calatoriei Nakuru – Masai Mara: 320 km / 4 ore si 30 de minute

17.08.2019: Safari in Masai Mara
O zi plina pentru plimbari in rezervatie. O prima plimbare se face la rasaritul soarelui pentru a
vedea animalele la prima ora dimineata, in drum spre rau pentru a se adapa sau in cautare de
hrana. Acest safari la prima ora este o experienta unica si o oportunitate de a realiza cateva
fotografii magice datorita luminii. Intoarcere la lodge pentru a lua micul dejun sau optional
micul dejun poate sa fie servit in mijlocul rezervatiei in aer liber. Dimineata si dupa-amiaza sunt

programate alte plimbari cu masina prin rezervatie. Optional, puteti vizita un sat de Masai,
unde veti vedea modul traditional in care traiesc inca razboinicii Masai, in mijlocul savanei
africane.
Toate mesele sunt servite la restaurantul de la Mara Sopa Lodge. Intre reprizele de safari va
puteti relaxa la piscina complexului. Optional puteti opta pentru o cina barbeque in mijlocul
naturii cu muzica si dansuri traditionale masai (cost aproximativ 50 USD/persoana).
Cazare Masai Mara Sopa Lodge sau similar.
Mese: mic dejun, pranz si cina.
Durata calatoriei: plimbari prin parc cu masina dimineata si dupa-amiaza.

18.08.2019: Safari in Masai Mara; transfer in Nairobi si zbor catre casa
Vom porni dimineata intr-un safari inainte de micul dejun pentru a vedea cum natura se
trezeste la viata si cum animalele savanei se deplaseaza in cautare de apa si mancare. Dupa
micul dejun plecare inapoi spre Nairobi cu un ultim game-drive prin Masai Mara in drum spre
iesirea din parc. Vom ajunge dupa-amiaza in Nairobi si transfer la aeroport pentru zborul Qatar
Airways cu plecare la ora 17:20 spre Doha. Sosire la ora 23:25 si escala pe durata noptii in
aeroportul din Doha.

19.01.2019: Doha - Bucuresti
Plecare din Doha la ora 06.50. Sosire pe aeroportul Otopeni la ora 11:55.

Costuri
✓ Persoana in camera dubla: 1.880 Euro
✓ Persoana in camera single: 2.100 Euro

Marime grup
✓ Grup minim de 10 persoane.
✓ In cazul in care grupul minim nu se realizeaza, excursia se anuleaza sau tariful se
recalculeaza.

Pachetul include
✓ Bilete de avion cu Qatar Airways pe ruta Bucuresti - Nairobi si retur, via Doha

✓ Toate taxele de aeroport si taxa de bagaje pentru aceste zboruri
✓ Cazari:
▪ 1 noapte in Nairobi la hotel de 4*
▪ 1 noapte in Lake Nakuru Sopa Lodge sau similar
▪ 2 nopti in Masai Mara Sopa Lodge sau similar
* pentru lodge-uri nu exista clasificare insa conditiile sunt similare unui hotel de 4*
✓ Mese:
▪ mic dejun in Nairobi
▪ pensiune completa 3 zile pe durata programului de safari
▪ cina la hotelul din Nairobi

✓ Program de safari in Lacul Nakuru & Masai Mara, 4 zile/3 nopti cu ghid/sofer vorbitor de
limba engleza
✓ Taxe de intrare in Parcurile Nationale din Kenya

Pachetul nu include
✓ Taxa de viza Kenya: 55 Euro/persoana (se achita odata cu pachetul turistic si se obtine
inainte de plecare)
✓ Vaccinurile si medicamentele recomandate pentru vizita in Kenya
✓ Bauturile in timpul meselor
✓ Asigurarea medicala si asigurarea storno a calatoriei
✓ Bacsisul pentru ghidul de safari (~ 25 USD/persoana)

Orar de zbor
14.08.2019
14.08.2019

Bucuresti
Doha

Doha
Nairobi

00:35 05:20
08:15 14:10

18.08.2019
19.08.2019

Nairobi
Doha

Doha
Bucuresti

17:20 23:25
06:50 11:55

Conditii de inscriere
Modalitatea de plata a pachetului este:
•
•

Avans de 50% din valoarea excursiei in momentul inscrierii.
Plata integrala cu cel tarziu 30 de zile inainte de data plecarii.

Documente de calatorie si viza
✓ Este necesar PASAPORTUL ELECTRONIC SAU PASAPORTUL SIMPLU valabil cel putin 6 luni de la
data terminarii calatoriei. Nu se accepta pasaportul temporar.
✓ Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deterioare a
elementelor de siguranta si ca aveti 2 pagini libere pentru aplicarea vizelor.
✓ Cetatenii romani pot calatori in Kenya numai in baza unei vize de intrare.
✓ Viza se poate obtine la sosirea in Kenya sau on-line inainte de plecare. Recomandam obtinerea
vizei inaintea deplasarii.

Conditii de anulare
In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului
contract, se vor percepe urmatoarele penalizari:
a) 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 46 de zile
calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din tariful pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 45 - 30 de zile
calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de
30 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

Informatii practice
Schimbul valutar
✓ Se poate face la birouri de schimb valutar care sunt majoritatea fara comision sau la banci si la
receptia hotelurilor, unde se percepe un comision. Turistii care merg direct in safari pot schimba
bani pe aeroportul din Nairobi sau la receptia lodge-urilor. Exista un schimb mai bun pentru
bacnote de 50 si 100 USD sau Euro fata de cele de 5, 10 si 20 Euro.
Bacsis
✓ Pentru hamalii din aeroport sau hoteluri un bacsis de 1 Euro/USD este de ajuns. La finalul
programului de safari, o regula nescrisa a turismului in Kenya spune ca trebuie sa oferiti un bacsis
ghidului care a condus masina de safari. Aproximativ 5 USD/zi /persoana este un bacsis normal.
✓ La restaurante si baruri taxa de serviciu este adaugata, insa daca ati fost multumiti puteti rotunji
suma platita.
Cazarea in parcurile nationale
✓ In rezervatiile naturale cazarea se face in hoteluri special amenajate. Acestea nu au aceeasi
clasificare ca si hotelurile din orase. Hotelurile sunt denumite lodge-uri si ofera tot confortul
necesar turistilor, fiind construite cu materiale locale si in stil traditional, insa pastrand facilitatile
unui hotel de lux. Fiecare camera are baie proprie, sistem de ventilatie, plasa in jurul patului
pentru a va proteja de tantari. Hotelurile dispun de restaurant, bar, piscina.
Imbracaminte si accesorii
✓ Imbracamintea casual este recomandata pe durata programului de safari. In parcurile nationale
drumurile sunt neasfaltate, exista mult praf si este cald in timpul zilei. Se recomanda culori
neutre, imbracaminte din bumbac, incaltaminte comoda (ghete scurte sau incaltaminte sport), o
geaca de ploaie, o geaca subtire de toamna sau un pulover pentru diminetile si serile mai
racoroase.
✓ Pentru cina recomandam o tinuta smart casual.
✓ Ochelari de soare si lotiune de protectie impotriva razelor solare sunt obligatorii. Palaria de
soare o sa fie foarte utila pe durata vacantei in Kenya, insa aceasta poate sa fie cumparata si din
Kenya existand multe sortimente la fiecare lodge sau hotel.
✓ Un binoclu o sa fie de ajutor la urmarirea animalelor si pasarilor din parcurile nationale.
Sfaturi medicale
✓ Febra galbena: vaccinul impotriva febrei galbene este recomandat tuturor celor care calatoresc
in Kenya. Daca intrati in Kenya dintr-o tara unde sunt inregistrate cazuri de febra galbena
(Sudan, Uganda, Zambia, Tanzania) atunci vaccinul este obligatoriu. Este important sa aveti in
bagaj alaturi de pasaport si Certificatul International de Vaccinari (cereti acest certificat
doctorului dupa ce veti face vaccinul).
✓ Vaccinurile pentru Hepatita A&B, difterie, poliomielita, febra tifoida sunt doar optionale, insa
doctorii le recomanda insistent.
✓ Malaria: medicamentele anti-malarie sunt recomandate pentru toti calatorii in Kenya. Exista mai
multe tipuri de medicamente anti-malarie. Cereti sfatul unui doctor inainte de cumpararea
medicamentelor anti-malarie. Tratamentul nu se recomanda femeilor insarcinate, iar pe
perioada tratamentului femeile nu pot ramane insarcinate.

✓ Apa nu este potabila in Kenya. Nu beti decat apa imbuteliata si folositi apa imbuteliata chiar si
atunci cand va spalati pe dinti.
✓ Va recomandam sa aveti o trusa medicala cu medicamente impotriva indigestiilor, durerilor de
orice fel, spray impotriva tantarilor.

Informatii generale de calatorie
Informatii cazare
✓ Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile de resort locale.
✓ Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de
conditiile specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca
aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi hoteluri similare ca
locatie/confort.
✓ Distributia si tipul camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; detaliile legate de
amplasarea, aspectul camerei sau orice cerinta speciala a pasagerului se rezolva direct la
receptia hotelului (in functie de disponibilitati).
✓ Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere
camere duble cu pat suplimentar, in functie de disponibilitate. Patul suplimentar poate fi un pat
pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
✓ Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare
(seif, minibar, internet, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va
informeze cu exactitate asupra lor.
✓ La plecare, clientii sunt rugati sa respecte cu strictete ora de plecare din hotel catre aeroport
anuntata de reprezentantul agentiei Explore Travel si inainte de predarea cheilor la receptia
hotelului sa achite toate cheltuielile suplimentare efectuate pe perioada sejurului.
Informatii companii aeriene
✓ Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de servicii pot aduce diferite
modificari zborurilor contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana
la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus sau dupa momentul plecarii pentru
zborul/zborurile de intors. Agentia organizatoare va informa pasagerii asupra eventualelor
modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele
inconveniente aparute.
✓ In cazul anularii unui zbor operat de o companie aeriana low cost, orice rerutare se va face doar
pe zborurile proprii, si nu pe zborurile alor companii.
✓ Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul
medicului de a calatori cu avionul.
✓ Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de
bord isi rezerva dreptul de a nu permite imbarcarea, respectiv de a dispune debarcarea
persoanelor in cauza.
✓ Explore Travel nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi
turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.
✓ Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul
Control Pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci
cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea bagajului depus la biroul de
check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de
reclamatii existent la terminal.
Documente pentru minori

✓ Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte
exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. Daca celalalt parinte a decedat, este
necesara o copie dupa actul de deces.
✓ Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie
a acestui certificat.
✓ Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara
hotararea judecatoreasca definitiva prin care i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa
actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt
parinte exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.
✓ Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este
necesar acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat precum si
cazier juridic pentru persoana care ii insoteste.
✓ Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul
politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va asigurati ca intruniti conditiile prevazute
de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de
frontiera la nr. de telefon 021.9590.
Nota
✓ In functie de anumite situatii speciale, programul poate fi modificat de conducatorul de grup,
fara insa a aduce prejudicii structurii de baza a programului.

