
Prawdziwe safari

KENIA



SAMBURU

NAIROBI

MOMBASA

KENIA - mapa

NAKURU

MASAI MARA

DIANI BEACH



PRZYKŁADOWY PRZELOT:

Warszawa 06:55 – Frankfurt 08:45
Frankfurt 11:15 – Nairobi.21:15

Nairobi 22:25 - Frankfurt 05:45 (+1)
Frankfurt 07:30 – Warszawa 09:05

Lub
Mombasa  08:35 – Zanzibar 09:30 
Zanzibar 10:45 – Frankfurt 19:00

Frankfurt 20:50 – Warszawa 22:25

www.mktramping.pl MK TRAMPING biuro@mktramping.pl

Skrócony plan wyprawy

1. Przelot z Warszawy do Kenii. 

2. Nairobi wizyta w sierocińcu dla słoni oraz Centrum dla 
Żyraf. Przejazd do Masai Mara

3. Safari w Parku Narodowym Masai Mara

4. Po porannym safari, przejazd z Masai Mara do Parku 
Narodowego Jeziora Nakuru. Safari nad jeziorem.

5.
Safari w Parku Narodowym Jeziora Nakuru słynącego z 
kolonii flamingów. Przejazd do rezerwatu Samburu. 
Popołudniowe safari. 

6. Poranne i popołudniowe safari. Bliskie poznanie grupy
etnicznej Samburu. 

7. Przejazd powrotny do Nairobi

8. Rejs łódkami po jeziorze Naivasha. Rowerowa 
wycieczka w Hell’s Gate.

9. Grupa 1: Powrót do Polski, lądowanie 10 dni
Grupa 2: Przelot do Mombasy, przejazd do Diani Beach

10-12. Czas na wypoczynek nad Oceanem Indyjskim

13. Przelot powrotny do Polski
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1 WARSZAWA – przelot do KENII

Spotkanie w hali odlotów na Międzynarodowym
Lotnisku Okęcie w Warszawie na 3 godziny przed
odlotem samolotu przy stanowisku MK Tramping.

Po przejściu formalności biletowych, bagażowych i
paszportowych przelot do Kenii. Lądowanie w Nairobi
wieczorem.

Spotkanie z lokalnym kontrahentem i transfer do hotelu
w Nairobi.

Kolacja i nocleg.
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2 NAIROBI – MASAI MARA

Czas na pierwsze spotkanie z afrykańskimi zwierzętami.
Zanim zobaczymy je podczas safari, poznamy kilka z nich
oko w oko.

Przejazd (ok. 30 min.) do Sierocińca dla Słoni
prowadzonego przez fundację Wildlife Trust imienia
Davida Sheldricka. Wizyta tu umożliwi nam poznanie
faktycznej sytuacji tych ogromnych zwierząt, które nadal
są ofiarami ludzi. Dowiemy się jak fundacja pracuje ze
słoniątkami, aby móc je w odpowiednim momencie
wypuścić na wolność.

Następnie wybierzemy się do Centrum dla Żyraf.
To miejsce edukacji, ale również stwarzające możliwość
bliskiego spotkania z żyrafami i nakarmienia ich
specjalną karmą podawaną z ręki przez zwiedzających.
Opuszamy okolice Nairobi i jedziemy na punkt
widokowy Doliny Riftowej, skąd przez Wielki Rów
Afrykański dojedziemy do rezerwatu Masai Mara (ok. 5
godz.) stanowiącego integralną część równiny Serengeti,
którą zamieszkuje największa na świecie populacja
dzikich zwierząt.
Po południu czas na pierwsze spotkanie z afrykańskimi
zwierzętami.

Kolacja i nocleg w obozie pod namiotami.



DAVID SHELDRICK WILDLIFE TRUST

www.mktramping.pl MK TRAMPING

David Sheldrick Wildlife Trust to niewielka, ale prężnie
działająca fundacja, nosząca imię jej założyciela,
strażnika najstarszego parku narodowego w Kenii -
Tsavo East National Park. Jej celem jest ratowanie
dzikich zwierząt i ich ochrona przed kłusownikami.
Fundacja istnieje dzięki wsparciu organizacji
charytatywnych i ludzi dobrej woli wrażliwych na los
zwierząt. Szefową fundacji i matką wszystkich
osieroconych słoni w Kenii jest wdowa po Davidzie
Sheldricku, Daphne. Uratowała życie trzydziestu trzech
bawołów, wielu nosorożców i ocaliła od śmierci ponad
sto dwadzieścia słoniąt, które jej zdaniem potrafią być
lepszymi przyjaciółmi człowieka niż psy.

Dlaczego człowiek zabija słonie? Nie dla mięsa, które
nie jest smaczne, nawet nie dla przyjemności
upolowania wielkiego zwierza, lecz dla nieszczęsnej
kości słoniowej. Ciosy, czyli przedłużone siekacze
rosnące w ciągu całego życia słonia, potocznie
nazywane są kłami.



3 PARK NARODOWY MASAI MARA

Bladym świtem, o godzinie 06.30, po wypiciu
rozbudzającej kawy lub herbaty, ruszamy na safari w
poszukiwaniu dzikich zwierząt. Poranek to najlepsza
pora aby podglądać polowanie dzikich kotów – lwów,
gepardów, lampartów. Przy okazji będzie sposobność
aby podziwiać wschód słońca nad sawanną

Po piknikowym lunchu serwowanym w parku nad rzeką
Mara na granicy Kenii i Tanzanii kontynuujemy safari.
Może uda nam się dostrzec afrykańską „Wielką Piątkę”,
czyli lwa, lamparta, nosorożca, słonia i bawoła.

Powrót do obozu na kolację i nocleg.
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PARK NARODOWY MASAI MARA
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Wielką atrakcją Rezerwatu Masai Mara są cudowne
widoki i wyjątkowa obfitość dzikiej zwierzyny. Można tu
zobaczyć zapierającą dech panoramę rozległych
falistych równin, pagórków i zagajników nawadnianych
przez malowniczą rzekę Mara, przecinającą park z
północy na południe.
Rezerwat ten jest siedzibą największej w Kenii populacji
lwów, które większość dnia przesypiają w cieniu drzew
akacjowych. Można tu również zobaczyć gazele, żyrafy,
bawoły i nosorożce. W wodach rzeki Mara żyją
krokodyle i hipopotamy, lasy akacjowe zamieszkują
słonie i pantery, a otwarta przestrzeń sawanny jest
terenem łowów dla gepardów, hien i szakali.



4 PN MASAI MARA – PARK NARODOWY JEZIORA NAKURU

Po wschodzie słońca kontynuujemy safari w Masai
Mara, powrót do obozu na śniadanie.

Po późnym śniadaniu opuszczamy rezerwat i jedziemy
do Parku Narodowego Jeziora Nakuru (ok. 5 godz.)
słynącego z kolonii flamingów.

Po dotarciu zakwaterowanie w hotelu i późnym
popołudniem krótkie safari po parku.

Powrót na kolację i nocleg.
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PARK NARODOWY NAKURU
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Jezioro Nakuru to jedno z najciekawszych jezior
występujących w Kenii. Jego powierzchnia jest
stosunkowo niewielka, ponieważ wynosi zaledwie 40
km2. Nakuru jest również stosunkowo płytkie (średnia
głębokość wynosi ok. 3 m), a jego wody są bardzo
zasolone. O tak silnym zasoleniu doskonale świadczy
biały osad zbierający się na brzegach jeziora.
Wysokie zasolenie wód tworzy idealne środowisko do
życia dla wielu gatunków organizmów wodnych i
glonów. To właśnie dzięki takim glonom jezioro często
zasiedlane jest przez ogromne ilości różowych
flamingów. Tworzy to niesamowite wrażenie dla
podziwiających je osób. Dzięki temu Nakuru zyskało
wielką popularność na całym świecie i przyciąga
ogromne ilości turystów spragnionych tego pięknego
widoku brodzących po jeziorze flamingów.
Słonowodne środowisko jeziora nie przeszkadza
również innym populacjom zwierząt. Można tutaj
dostrzec wiele dzikich, potężnych zwierząt (np. lwów,
lampartów, hipopotamów, kobów śniadych, kozłów).



5 PARK NARODOWY JEZIORA NAKURU - SAMBURU

Safari nad jeziorem w poszukiwaniu rzadkich, a
występujących w parku nosorożców oraz zagrożonych
wyginięciem żyraf Rothschilda. Tu również widywane są
lamparty. Jezioro Nakuru to również wyjątkowa okazja
pospacerowania między tysiącami flamingów.

Po lunchu przejazd (ok. 5 godz.) do Rezerwatu Samburu.
Przystanek nad Wodospadami Thomsona.

Po drodze zatrzymamy się na równiku, gdzie
przeprowadzimy eksperyment w wodą.
Rezerwat Samburu charakteryzuje się bardzo suchym
klimatem. Zamieszkuje go duża ilość słoni, lwów i wiele
innych rzadkich gatunków zwierząt .

Powrót do lodży na kolację i nocleg.
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6 REZERWAT SAMBURU

Ten dzień w pełni przeznaczymy na afrykańskie safari w
rezerwacie Samburu oraz Buffalo Springs. Zwłaszcza
rano i po południu, kiedy zwierzęta są bardziej
aktywne, będziemy wypatrywać często tutaj
widywanych lampartów.

Dziś poznamy rówież mieszkańców tych terenów –
grupę etniczną Samburu i spróbujemy się odnaleźć w
niecodziennej dla nas, a jakże zwyczajnej dla tego
plemienia rzeczywistości. Na zakończenie dnia czeka
nas ognisko w wiosce i ...tańce!

Po całym dniu pełnym atrakcji, weźmiemy upragnioną
kąpiel w cywilizowanym obozie.



SAMBURU
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Spokrewnione z Masajami, posługujące się tym samym
językiem Maa, plemiona Samburu zamieszkują obszar
Kenii na północ od równika. Najpopularniejszym
miejscem, w którym można spotkać i zobaczyć jak żyje
ludność tego plemienia jest Rezerwat Narodowy
Samburu. Prowadzący półkoczowniczy tryb życia
Samburu, zajmują się głównie wypasem bydła, kóz i
wielbłądów. Tradycyjny strój Samburu jest w kolorze
czerwonym i białym, choć mężczyźni często obwiązują
biodra, na wzór szkockiego kiltu, różową lub czarną
tkaniną. Członkowie plemienia Samburu przywiązują
dużą wagę do wyglądu, barwią włosy henną, brwi
podkreślają węglem, a w skórę wmasowują tłuszcz by
nabrała połysku. Na szyjach kobiet i mężczyzn wiszą
grube sznury kolorowych koralików, uszy zdobią koła z
kości słoniowej, zaś głowy opaski z piór i paciorków. W
sytuacjach kryzysowych ludność plemienia wspina się
na szczyt góry Ng’iro, by prosić mieszkającego tam boga
Samburu o łaskę. Plemiona Samburu są bardzo wesołe i
przyjazne, co ułatwia poznanie ich codziennych
zwyczajów.



7 SAMBURU – MT. KENYA – NAIROBI

Po śniadaniu długi przejazd (ok. 6 godz.) powrotny
bardzo malowniczą drogą do Nairobi. Po drodze
zatrzymamy się na lunch i zdjęcia na Mt. Kenya.

Przyjazd do Nairobi.
Na kolację (opcja) zapraszamy do The Carnivore, jednej
z najbardziej znanych restauracji w całej Afryce. Można
tu skosztować mięsa ze strusia, wielbłąda, antylop czy
krokodyla. Wszystko przyrządzane w tradycyjny sposób:
obracane na długich masajskich ostrzach, nad
żarzącymi się kawałkami węgla drzewnego. Kelner
donosi kolejne porcje tak długo, jak na naszym stole
stoi biała chorągiewka.
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8
JEZIORO NAIVASHA - HELL’S GATE 
WYLOT DO POLSKI lub PRZELOT DO MOMBASA

Po śniadaniu przejazd (ok. 1,5 godz.) nad Jezioro
Naivasha.

Rejs łódkami na wyspę położoną na jeziorze, a
następnie safari piesze nad brzegiem jeziora, gdzie żyją
żyrafy, zebry i różne antylopy. To jedno z niewielu
miejsc, gdzie można spacerować wśród dziko żyjących
afrykańskich zwierząt ze względu na brak zagrożenia ze
strony drapieżników.

Następnie przejazd do Hell’s Gate (ok. 50 min). To
wielki obszar, którego fragment będziemy przemierzać
na rowerach, by zobaczyć wielkie stada bawołów, zebr,
antylop oraz masę ptaków.
Trasa jest piękna, ale i nieco męcząca (ok. 20 km),
dlatego będzie możliwość podzielenia grupy wg.
stopnia zaawansowania i chęci. Gwarantujemy, że
widoki wynagrodzą każdy przejechany kilometr!

Przyjazd do Nairobi, odświeżenie się po aktywnym dniu.

OPCJA 1: safari 9 dni
Przejazd na lotnisko i wylot powrotny do Polski.
Lądowanie (dzień 9) nad ranem w Warszawie.

OPCJA 2: safari + wypoczynek 13 dni
Przejazd na lotnisko i przelot do Mombasy, skąd
przejedziemy do wybranego hotelu na wypoczynek nad
Oceanem Indyjskim.



WYPOCZYNEK NAD OCEANEM – POWRÓT DO POLSKI

Pobyt i wypoczynek w Dianie Beach nad Oceanem
Indyjskim.

W cenie oferujemy pobyt w 3* resorcie Diani Sea
Lodge, w jednym z najlepszych miejsc na wypoczynek w
Kenii.

Dla zainteresowanych, na życzenie możliwa zmiana 
miejsca wypoczynku na wyspę  Chale lub Lamu, zmianę 
standardu zakwaterowanie lub jego wydłużenie.
Dnia 12 transfer na lotnisko w Mombasie, wylot do 
Polski. Lądowanie  w Warszawie dnia 13.
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9-13



NAIROBI - Best Western Meridian Hotel 3*

Zakwaterowanie podczas wyjazdu

MASAI MARA  - Enchoro Wildlife Camp
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NAKURU – Nakuru Town Hotel 3*

Zakwaterowanie podczas wyjazdu

SAMBURU  - Samburu Sopa Lodge
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DIANI BEACH – Diani Sea Lodge All Inclusive 3*

Zakwaterowanie podczas wyjazdu
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ZAWARTE W CENIE:
PRZELOT:
• Bilet lotniczy: Warszawa – Nairobi – Warszawa.
• Opcja 2: przelot z Nairobi do Mombasy.

ZAKWATEROWANIE
• Noclegi w obozie pod namiotami, lodgach, hotelach w Nairobi i 

Nakuru.
• Opcja 2: All Inclusive podczas pobyty w Diani Beach.
WYŻYWIENIE
• Trzy posiłki dziennie podczas safari.
• Woda mineralna podczas przejazdów.

TRANSPORT
• Transport samochodem 4x4 Toyota Landcruiser (7-miejscowy 

jeep safari ze specjalnie zmodyfikowanym zawieszeniem, 
pełnowymiarowymi fotograficznymi lukami dachowymi i 
siedzeniami zaprojektowanymi z pasami bezpieczeństwa).

WYDARZENIA i OBSŁUGA NA MIEJSCU
• Opłaty za wejście do parków narodowych i odwiedzanych atrakcji.
• Opieka polskiego pilota MK Tramping.
• Opieka lokalnych przewodników w języku polskim/angielskim.
POZOSTAŁE
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
• Ubezpieczenie podróżne.
• Aplikacja na telefon.

NIE ZAWARTE W CENIE:
• Wiza kenijska 50 USD / os 
• Test na Covid przed wylotem
• Kolacji w Nairobi
• Napoje do posiłków
• Napiwki 
• Inne świadczenia niewymienione

ŚWIADCZENIA i CENA 

CENA:
Opcja 1 – 9 dni:

7700 PLN os dorosła
5200 PLN dziecko do lat 11

6500 PLN dziecko od 12 do 17 lat
+ przelot ok. 2500 PLN

Opcja 2 – 13 dni:
9900 PLN os. dorosła

+ przelot ok. 2500 PLN



MK Tramping sp. z o.o.
PRZYGOTOWANIE:

Mateusz Karasinski
m.karasinski@mktramping.pl

Cała zawartość oferty, w tym teksty, grafika i logo oraz ich wybór i układ,
stanowią wyłączną własność firmy MK Tramping i są chronione przez przepisy
polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie i
rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy
elektronicznej, w całości lub we fragmentach, jest zabronione. Również
przetwarzanie oferty oraz udostępnianie jej innym osobom lub firmom bez
zgody Biura Organizacyjnego MK Tramping jest zabronione.

ul. Mogilska 16/7
31-516 Kraków

biuro@mktramping.pl

+ 48 12 622 51 25

+48 501 489 446

www.mktramping.pl    - poznaj naszą ofertę!

KONTAKT


