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1                       ΚΔΝΤΑ - 10 ημ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Ζ Κέλπα είλαη ε πην ειθπζηηθή ρώξα ηεο αλαηνιηθήο Αθξηθήο. Δθεί ν επηζθέπηεο έξρεηαη 

ζεεπαθή κε ηηο απζεληηθόηεξεο όςεηο ηεο αθξηθαληθήο δσήο. Με νδηθό δίθηπν αξθεηά θαιό θαη 

κενξγαλσκέλα εζληθά πάξθα, θαληάδεη πξαγκαηηθά σο ην ηδαληθόηεξν κέξνο γηα λα 

επηζθεθζείθαλείο ηελ καύξε Αθξηθή, λα θσηνγξαθήζεη δώα θαη λα δεη από θνληά θπιέο, 

ρσξίο λα ζπζηάζεηηελ άλεζε, ηελ θαινπέξαζε θαη ην θαιό θαΐ. Εήζηε έλα κνλαδηθό ηαμίδη πνπ 

ζπλδπάδεη ηε καγείαηεο θύζεο κε ηε κνλαδηθή θπιή ησλ πνιεκηζηώλ Μαζάη. Σέινο ε 

Μνκπάζα, ρηηζκέλε ζηννκώλπκν λεζί ηνπ Ηλδηθνύ, ιίγα κόιηο κέηξα από ηελ απέλαληη αθηή, 

γνεηεύεη κε ηηο παξαιίεοηεο, ηελ αξαβηθή ζπλνηθία ηεο παιηάο πόιεο θαη ην Φξνύξην ησλ 

Πνξηνγάισλ. Σν Σαμίδηζπκπιεξώλεηαη από έλα δηήκεξν ραιάξσζεο θαη μεθνύξαζεο ζηηο 

αθηέο ηνπ Ηλδηθνύ. 

 

 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4*, 4*sup, lodge 

 Γηαλπθηέξεπζε ζην Νατξόκπη κε εκηδηαηξνθή 

 Ξελάγεζε ζην Μνπζείν Κάξελ Μπιίμελ 

 Γείπλν ζην θεκηζκέλν εζηηαηόξην Carnivore 

 Πιήξε δηαηξνθή (ζαθάξη & Μνκπάζα) 

 Δπίζθεςε ζηε ιίκλε Νατβάζα 

 Γηαλπθηέξεπζε ζηε ιίκλε Ναθνύξνπ θαη ζαθάξη 

 Γηακνλή ζε ινηδ θαηά ηελ επίζθεςή καο ζην Πάξθν Μάξα 

 αθάξη ζην κεγαιύηεξν θαηαθύγην άγξηαο δσήο 

 Ξελάγεζε ζηελ Μνκπάζα (παιηό ιηκάλη, πνξηνγαιηθό θξνύξην) 

 Υαιάξσζε ζηελ εμσηηθή παξαιία ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ Μνκπάζα 
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…εζείρ ηο ξέπαηε; 
 
 

Ο Μαύπορ  Ρ ινόκεπορ  

 

Ο 

καύξνο ξηλόθεξνο ηεο δπηηθήο Αθξηθήο ζεσξείηαη πιένλ επίζεκα πσο έρεη 

εμαθαληζηεί,ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε δώσλ θαη θπηώλ ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο γηα ηε 

Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο. Δίρε ραξαθηεξηζηεί σο είδνο ππό πςειό θίλδπλν εμαθάληζεο ην 2006 

θαη είρε κπεη ζηειίζηα ηεο Κόθθηλεο Βίβινπ γηα ηα Απεηινύκελα Δίδε. 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο επηζεκαίλεη όηη από εμαθάληζε θηλδπλεύνπλ 

θηάιια είδε ξηλόθεξνπ, κε ηνλ ιεπθό ξηλόθεξν ηεο Αθξηθήο λα βξίζθεηαη ζηα πξόζπξα 

εμαθάληζεοθαη ηνλ ξηλόθεξν ηεο Ηάβαο ζηελ Αζία λα απεηιείηαη ζνβαξά από ηε ζπλερηδόκελε 

ιαζξνζεξία.«ηελ πεξίπησζε ηνπ καύξνπ ξηλόθεξνπ ηεο δπηηθήο Αθξηθήο θαη ηνπ ιεπθνύ 

ξηλόθεξνπ ηεο βόξεηαο Αθξηθήο ε θαηάζηαζε ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαθνξεηηθή αλ είραλ 

εθαξκνζηεί ηαπξνηεηλόκελα κέηξα πξνζηαζίαο» δήισζε ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Δπηβίσζεο ησλ Δηδώληεο Γηεζλνύο Έλσζεο Γηαηήξεζεο ηεο Φύζεο, Simon Stuart.«Σα κέηξα 

απηά ζα πξέπεη λα είλαη πην ζθιεξά ηώξα, εηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλνηθνηόπσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απόδνζή ηνπο θαη λα απνηξαπεί ε εμαθάληζε άιισλεηδώλ 

ξηλόθεξσλ, πξόζζεζε. 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο επηζεκαίλεη ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο 

πνπέρνπλ ήδε απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθά, όπσο απηά ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιεπθνύ ξηλόθεξνπ 

ηεο λόηηαο Αθξηθήο, ηνπ νπνίνπ ν πιεζπζκόο από ιηγόηεξα από 100 κέιε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηώλα,απμήζεθε ζηα 20.000 κέιε ζήκεξα. 
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Ζ ηειεπηαία αλαζεώξεζε ηεο ιίζηαο ησλ απεηινύκελσλ εηδώλ πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα 

από60.000 είδε, εθ ησλ νπνίσλ ην 25% είλαη ζειαζηηθά ζε πςειό θίλδπλν εμαθάληζεο. 

ΚΔΝΤΑ  
ΝΑΪΡΟΜΠΙ, ΛΙΜΝΗ ΝΑΪΒΑΑ, ΛΙΜΝΗ ΝΑΚΟΤΡΟΤ, ΜΑΑΪ ΜΑΡΑ, ΜΟΜΠΑΑ 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ημέπα 1η: Αθήνα – Ναϊπόμπι 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα Νατξόκπη. 

 

Ημέπα 2η: Ναϊπόμπι 

Άθημε ζηελ θελπάηηθε πξσηεύνπζα θαη απεπζείαο μελάγεζε ηεο πόιεο. Υηηζκέλν πάλσ ζηνλ 

Ηζεκεξηλό, ην Νατξόκπη έρεη έλαπνιύ επράξηζην θιίκα θαη πνιιά ελδηαθέξνληα κέξε. ηελ 

πεξηήγεζή καο ζα δνύκε ηαθπβεξλεηηθά θηίξηα, από ηελ επνρή ηεο αλεμαξηεζίαο (1963), ην 

δηεζλέο ζπλεδξηαθό θέληξνΚελπάηα -ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, ην θηίξην ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ 

ζηαζκνύ, ηελ ηνπηθή αγνξάθαη άιια. Σν επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληόο καο όκσο εζηηάδεηαη 

ζην Μνπζείν ηεο Κάξελ Μπιίμελπνπ απνηέιεζε θαη ην ζπίηη ηεο Γαλήο ζπγγξαθέαο από ην 

1914 έσο ην 1931. Απόγεπκαειεύζεξν, όπνπ κπνξείηε λα επηζθεθζείηε έλα θέληξν κε ηηο 

αγαπεκέλεο καο θακεινπαξδάιεηογηα λα γλσξίζεηε από θνληά ηα γνεηεπηηθά απηά δώα, λα ηα 

ηαΐζεηε θαη λα ηα θσηνγξαθίζεηε,κηα κνλαδηθή εκπεηξία. Σν δεύηεξν βξάδπ καο ζηελ Κέλπα 

ζα απνιαύζνπκε κηα κεγάιε πνηθηιίαθξεαηηθώλ ζην δηεζλνύο θήκεο εζηηαηόξην Carnivore. 

 

Ημέπα 3η: Ναϊπόμπι - Λίμνη Ναϊβάζα - Λίμνη Νακούπος 

ήκεξα απνραηξεηνύκε ηελ πξσηεύνπζα, κε ηειηθή θαηεύζπλζε ηε ιίκλε Ναθνύξνπ. 

Δλδηάκεζαζα πεξάζνπκε θαη ζα 

θάλνπκε ζηάζε γηα θσηνγξαθίεο 

ζηε ιίκλε Νατβάζα, κε ηα 

όκνξθαθιακίγθν πνπ δνπλ εθεί. 

Θαζπλερίζνπκε γηα ηνλ 

ηειηθόπξννξηζκό καο γηα 

ζήκεξα, ηελιίκλε Ναθνύξνπ. 

Σνθαηαπξάζηλν ηνπίν γύξσ από 

ηειίκλε ζα καο ελζνπζηάζεη, 

θαηακέζσο κεηά ζα έρνπκε 

ηελπξώηε καο εκπεηξία ζαθάξη. 

Μηαπξώηε επθαηξία λα 

ζαπκάζνπκεηνλ ιεπθό θαη ηνλ 

καύξνξηλόθεξν, αλ είκαζηε 

ηπρεξνί ηελιενπάξδαιε, αιιά θαη 

κηθξόηεξαάγξηα δώα. Γείπλν θαηδηαλπθηέξεπζε. 

 

Ημέπα 4η: Λίμνη Νακούπος - Μαζάι Μάπα 

Μεηά ην πινύζην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ηελ επηθξάηεηα ηεο θπιήο ησλ Μαζάη, ην 

γλσζηόεζληθό πάξθν Μάξα. ηε δηαδξνκή καο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηελ 

αθξηθαληθήζαβάλα θαη λα αληηθξύζνπκε ηελ θαηαπιεθηηθή ζέα ηνπ Μεγάινπ Ρήγκαηνο πνπ 

θαηαιακβάλεηέλα πνιύ κεγάιν κέξνο ηεο Αθξηθαληθήο Ζπείξνπ. Δγθαηάζηαζε ζε πνιπηειέο 

ινηδ ζηελθαξδηά ηνπ Πάξθνπ θαη … επηηέινπο ε ζηηγκή πνπ όινη πεξηκέλακε: ζαθάξη κέζα 

ζηνκεγαιύηεξν θαηαθύγην ηεο άγξηαο δσήο ζε όιε ηελ Αθξηθή, πνπ ζα καο δώζεη ηελ 

επθαηξία λαζαπκάζνπκε από θνληά ιηνληάξηα, δέβξεο, γαδέιεο, ειέθαληεο θαη πνιιά είδε 
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πνπιηώλ. Μηακνλαδηθή εκπεηξία πνπ ζα ζαο κείλεη αμέραζηε! 

 

Ημέπα 5η: Μαζάι Μάπα 

Πξσηλό θσηνγξαθηθό ζαθάξη γηα λα γλσξίζνπκε από θνληά ηελ άγξηα δσή θαη ηνπο 

ζθιεξνύοαγώλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπλύπαξμε ησλ δώσλ. Αληηιόπεο, βνύβαινη, ιηνληάξηα, 

ύαηλεο, δέβξεο,ξηλόθεξνη, ιενπαξδάιεηο ζε απόζηαζε αλαπλνήο, ζα καο θαζειώζνπλ κε ηηο 

εληππσζηαθέο ηνπο παξνπζίεο θαη ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηνλ αθξηθάληθν ρώξν. Σν απόγεπκα 

όζνη επηζπκείηε κπνξείηελα επηζθεθζείηε έλα ηππηθό ρσξηό ηεο θπιήο ησλ Μαζάη όπνπ ζα 

έρεηε ηελ επθαηξία λα δείηε απόθνληά ηνλ πξσηόγνλν ηξόπν δσήο ηνπο, λα ελεκεξσζείηε γηα 

ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαη λα αγνξάζεηε ρεηξνπνίεηα αλακλεζηηθά 

κηθξναληηθείκελα. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζηελ άλεζεησλ ινηδ καο θαη πινύζην δείπλν κε 

ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ. 

 

Ημέπα 6η: Μαζάι Μάπα – Μομπάζα 

ήκεξα επηζηξέθνπκε νδηθώο ζην Νατξόκπη θαη ην απόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ηε«ζεξκή» 

πξσηεύνπζα ηεο Κέλπαο, ηελ ηξνπηθή Μνκπάζα. Δγθαηάζηαζε ζην πνιπηειέοπαξαζαιάζζην 

μελνδνρείν καο. Πξηλ ην δείπλν ελδέρεηαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα έλα πξώηνκπάλην ζηα δεζηά 

λεξά ηνπ Ηλδηθνύ. 

 

Ημέπα 7η: Μομπάζα 

Μεηά ην πξσηλό καο ζα μεθηλήζεη ε μελάγεζε ηεο πόιεο, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζηηθάζεκεία θαη ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ πνιύρξσκε πόιε γηα λα δνύκε ην παιηό ιηκάλη, 

έδξα δνπιεκπνξίνπκέρξη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ηελ παιηά αξαβηθή γεηηνληά κε ηηο 

εθθιεζηαζηηθέο ζθαιηζηέο πόξηεο θηαθόκα έλα από ηα πνιιά θέληξα μπινγιππηηθήο πνπ 

δηαζέηεη ε πόιε. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο μελάγεζεοδελ ζα παξαιείςνπκε λα επηζθεθζνύκε ην 

πεξίθεκν πνξηνγαιηθό θξνύξην πνπ ρξνλνινγείηαη από ηνλ16ν αηώλα θαη απνηειεί έλα από 

ηα βαζηθά αμηνζέαηα ηεο Μνκπάζα. 

 

Ημέπα 8η: Μομπάζα 

Ζκέξα ειεύζεξε γηα λα απνιαύζεηε ηνλ ήιην, ηελ ζάιαζζα θαη ηελ εμσηηθή παξαιία 

ηνπμελνδνρείνπ καο! Πξνηείλνπκε αθόκε λα θάλεηε κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα εθδξνκή κέρξη 

ηνΜαιίληη όπνπ βξίζθεηαη ην κεγαιύηεξν σθεάλην πάξθν ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο. Ζ 

γλσξηκίαζαο κε ηνλ θνξαιιηνγελή βπζό θαη ην θνζκνπνιίηηθν ύθνο ηεο πεξηνρήο ζα ζαο 

κείλεη αμέραζηε. 

 

Ημέπερ 9η – 10η: Μομπάζα - Ναϊπόμπι – Αθήνα 

Λίγεο ώξεο ειεύζεξεο λα ραξνύκε ηε πόιε πξηλ αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην γηα 

ηελπηήζε ηεο επηζηξνθήο καο. Γεκάηνη πινύζηεο εληππώζεηο από ηελ γλσξηκία καο κε 

ηελαθξηθαληθή ρώξα ηεο Κέλπαο θηάλνπκε ζηελ Αζήλα αξγά ην κεζεκέξη ηεο 10εο κέξαο. 

 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη. 
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ΠΣΗΔΙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 

 

 
ΣΙΜΔ 

 
 

 

Πεξηιακβάλνληαη : 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): EthiopianAirlines 

 Γηακνλή ζε μελνδνρεία 4*, 4* sup θαη πνιπηειή ινηδ ζην ζαθάξη 

 Πιήξε δηαηξνθή ζην ζαθάξη θαη όια ηα γεύκαηα (all inclusive) ζηε Μνκπάζα 

 Ζκηδηαηξνθή ζην Νατξόκπη (πεξηιακβάλεηαη δείπλν ζην θεκηζκέλν εζηηαηόξην Carnivore 

ζηνΝαηξόκπη) 

 Δπίζθεςε ζην εθπιεθηηθό κνπζείν Κάξελ Μπιίμελ ζην Νατξόκπη θαη ζην θξνύξην ζηε 

Μνκπάζα 

 Δίζνδν ζην Πάξθν Μαζάη Μάξα 

 Φηινδσξήκαηα 

 Σνπηθνύο μελαγνύο 

 Αξρεγό/ζπλνδό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο  

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

Αζήλα –Αληίο Ακπέκπα 01.05 07.15 

Αληίο Ακπέκπα -Νατξόκπη 08.15 10.25 

Μνκπάζα – Αληίο Ακπέκπα 18.55 21.15 

Αληίο Ακπέκπα - Αζήλα 23.00 03.00* 

Σαξίδι Γιαηποθή Ανασ/ζη Γιαμ/νή 2κλινο 1κλινο 
Φόποι 

Δίζοδοι 

ΚΔΝΤΑ 

 

10 ημέπερ 

HΒ 

Ημιδ/θή 

14/2, 21/3, 

29/4, 23/5, 

27/6, 25/7, 

15/8, 19/9 

4*, 

4*sup 

Lodge 

1.890 +590 +990 
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ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 

 

× Αρζνθνξηθά θαη βίδα εηζόδνπ 50USD πνπ πιεξώλεηαη θαη εθδίδεηαη επί ηόπνπ κε ηελ είζνδν 

ζηε ρώξα. 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 
 

 
ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

 
 

 πληζηάηαη ε ρξήζε δνιαξίσλ ΖΠΑ (έθδνζεο από ην 2002 θαη κεηά). 

 

 

 

 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Γηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ από ηελ εκέξα εμόδνπ από ηε ρώξα 

 Δάλ πξόθεηηαη λα επηζθεθζείηε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ρώξεο, βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ 

θαη νη αληίζηνηρεο θελέο ζειίδεο ζην δηαβαηήξηό ζαο. 

 

 
 

 


