اکوتور حیات وحش-کنیا
آفریقا نوروز 98
 8روزه ( 4تا  11فروردین)
گشت سافاری تماشای حیات وحش در منطقه ماسای مارا
دیدار با قبیله ماسایی
قایق سواری در دریاچه نیواشا برای دیدن اسب های آبی و پرندگان
گردش در طبیعت رویایی کوه کنیا و تماشای جانوران در اقامتگاه
گشت سافاری در منطقه زیبای ال پیاتا و تماشای شامپانزه
تجربه بی نظیر اقامت در اکوکمپ و اکولوژ در طبیعت وحشی

تورهای اختصاصی -با راهنمای انگلیسی زبان (هزینه هر نفر-یورو  +پرواز +مابه التفاوت ریالی)

باالی  5نفر
 6تا  12سال

زیر  6سال

با تخت اضافه

بدون تخت

620

2045
2775
3480

اقامت

اتاق دو نفره

اکوکمپ

1460

1240

اکولوژ(استاندارد)

1980

1683

840

اکولوژ(لوکس)

2580

2200

1290

اتاق یک نفره

خدمات7 :شب اقامت با صبحانه ( 2شب نایروبی در هتل  1 ،*4شب ال پیاتا در اکوکمپ 1 ،شب منطقه آبردارس
در اکوکمپ 1 ،شب دریاچه نیواشا در اکوکمپ 2 ،شب ماسای مارا در اکوکمپ) ،وسیله نقلیه  ،راهنما-راننده ،
بیمه مسافرتی ،ورودیه ها ،ویزا

) مابه التفاوت ریالی+  پرواز+ یورو- با راهنمای فارسی زبان (هزینه هر نفر-تورهای گروهی

 نفر10 باالی
 سال6 زیر

 سال12  تا6

بدون تخت

با تخت اضافه

2280

790

2770
3550

اتاق یک نفره

اتاق دو نفره

اقامت

1340

1580

اکوکمپ

850

1680

1990

)اکولوژ(استاندارد

1320

2250

2650

)اکولوژ(لوکس

 شب منطقه آبردارس1 ، شب ال پیاتا در اکوکمپ1 ،*4  شب نایروبی در هتل2( شب اقامت با صبحانه7 :خدمات
،راننده- راهنما،  وسیله نقلیه،) شب ماسای مارا در اکوکمپ2 ، شب دریاچه نیواشا در اکوکمپ1 ،در اکوکمپ
 ویزا، ورودیه ها، بیمه مسافرتی،راهنما فارسی زبان

اقامتگاه ها
Camping Category
(3*)

Ecolodge CategoryStandard (4*)

Luxury Ecolodge
Category- Luxury (5*)

DOUBLETREE BY
HILTON – 4* or similar
FALCON HEIGHTS
HOTEL or similar

DOUBLETREE BY
HILTON – 4* or similar
KONGONI CAMP or
similar

RADISSON BLU - 5* or
SWEETWATERS SERENA
CAMP or similar

ARK LODGE or similar

ARK LODGE or similar

ARK LODGE or similar

Naivasha Lake TAPHE GUEST RESORT
or similar

NAIVASHA KONGONI
LODGE or similar

GREAT RIFT VALLEY
LODGE

OLMORAN CAMP

JULIA’S RIVER CAMP

SAROVA MARA CAMP

Nairobi
Ol Pejata
Aberdars

Masai Mara

)372  و371  (داخلی41613 :تلفن تماس

similar

 تور کنیا ( 4تا  11فروردین  )98در یک نگاه
برنامه

اقامت

صبحانه

ناهار شام

راهنما

ترانسفر

گشت

روز

تهران  -دوحه/دبی-

✓

×

× ×

✓

✓

×

دوم

نایروبی -ال پیاتا

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

سوم

ال پیاتا  -کوه کنیا

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

چهارم

کوه کنیا  -دریاچه نیواشا

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

پنجم

اول

نایروبی

دریاچه نیواشا  -ماسای
مارا

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

ششم

ماسای مارا

✓

✓

✓

✓

✓

×

✓

هفتم

ماسای مارا  -نایروبی

✓

✓

× ×

✓

×

✓

هشتم

نایروبی -دوحه/دبی-
تهران

×

✓

× ×

✓

✓

×

برنامه سفر
روز اول  : 98/01/04تهران  -دوحه/دبی -نایروبی
حضور در فرودگاه امام  3ساعت قبل از پرواز
پرواز از تهران به نایروبی از طریق دوحه یا دبی ،ورود به نایروبی
انتقال به هتل و استراحت
روز دوم  : 98/01/05نایروبی  -ال پیاتا
صرف صبحانه در هتل
حرکت از نایروبی به مقصد ال پیاتا
توقف در خط استوا
ورود به اکوکمپ/اکولوژ و صرف ناهار
بعد از ظهر بازدید از منطقه حفاظت شده برای تماشای شامپانزه ها و گشت سافاری
بازگشت به اکوکمپ/اکولوژ و صرف شام
استراحت
روز سوم  : 98/01/06ال پیاتا  -کوه کنیا
صرف صبحانه در اکوکمپ/اکولوژ
حرکت از ال پیاتا به مقصد کوه کنیا
تماشای مناظر کوه های منطقه
ورود به اکوکمپ/اکولوژ و صرف ناهار
بعد از ظهر گردش اطراف اقامتگاه و تماشای حیوانات
بازگشت به اکوکمپ/اکولوژ و صرف شام
استراحت

روز چهارم  :98/01/07کوه کنیا  -دریاچه نیواشا
صرف صبحانه در اکوکمپ/اکولوژ
حرکت از کوه کنیا به مقصد دریاچه نیواشا
ورود به اکوکمپ/اکولوژ و صرف ناهار
بعد از ظهر وقت آزاد برای دوچرخه سواری اطراف دریاچه و تماشای اسب آبی و پرندگان سوار بر قایق
بازگشت به اکوکمپ/اکولوژ و صرف شام
استراحت
روز پنجم  : 98/01/08دریاچه نیواشا  -ماسای مارا
صرف صبحانه در اکوکمپ/اکولوژ
حرکت از دریاچه نیواشا به منطقه ماسای مارا
عبور از دره ریفت
دیدار با افراد قبیله ماسایی
ورود به اکوکمپ/اکولوژ و صرف ناهار
بعد از ظهر گشت سافاری و تماشای حیات وحش در ماسای مارا
بازگشت به اکوکمپ/اکولوژ و صرف شام
استراحت
روز ششم  : 98/01/09ماسای مارا
صرف صبحانه در اکوکمپ/اکولوژ صبح زود
گشت تمام روز سا فاری در منطقه ماسای مارا و بازدید از رودخانه مارا
صرف ناهار در طبیعت
بعد از ظهر و عصر ادامه گشت سافاری و تماشای حیات وحش

بازگشت به اکوکمپ/اکولوژ و صرف شام
استراحت
روز هفتم  :98/01/10ماسای مارا  -نایروبی
صرف صبحانه در اکوکمپ/اکولوژ
حرکت از ماسای مارا به مقصد نایروبی
ورود به نایروبی و استقرار در هتل
بعد از ظهر بازدید از نایروبی
استراحت
روز هشتم  :98/01/11نایروبی  -دوحه/دبی  -تهران
صرف صبحانه در هتل
خروج از هتل و انتقال به فرودگاه نایروبی
پرواز از نایروبی به تهران از طریق دوحه یا دبی
ورود به تهران

