
 
 

Ναϊρόμπι 

 

Το Ναϊρόμπι, η πρωτεύουσα κι η μεγαλύτερη πόλη της Κένυας, συνδυάζει το ρομαντισμό και την 

περιπέτεια των πολύχρωμων αποικιακών ημερών. Υπήρξε στρατόπεδο για τους εργάτες του 

σιδηρόδρομου, ωστόσο σήμερα, με πλούσια ιστορία και φυλετική κουλτούρα, είναι ένας από 

τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Αφρικής. Αν κι είναι μία πολυσύχναστη πόλη, η άγρια 

φύση κάνει την εμφάνισή της με κάθε ευκαιρία. Αυτή η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα είναι μία 

από τις λίγες πόλεις στον κόσμο με πάρκο για σαφάρι στα σύνορά της. Μόλις 15 λεπτά από 

τους ουρανοξύστες του κέντρου της μπορείτε να απολαύσετε μία κλασική εμπειρία αφρικανικής 

άγριας ζωής στο Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι. Λιοντάρια, τσίτα, ζέβρες, γκνου, 

καμηλοπαρδάλεις, ρινόκεροι και βούβαλοι περιπλανιόνται στην ηλιόλουστη σαβάνα. Οι λάτρεις 

των ζώων μπορούν να αγκαλιάσουν μωρά ελεφάντων και να δουν σε μικρή απόσταση 

καμηλοπαρδάλεις στα εξαιρετικά καταφύγια ζώων της περιοχής. Το Ναϊρόμπι είναι η πύλη 

εισόδου στα παγκοσμίου φήμης πάρκα για σαφάρι για τους ανθρώπους που αναζητούν την 

περιπέτεια εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε το Ναϊρόμπι είναι κατά τους ξηρούς μήνες, δηλαδή 

από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο. Οι πιο ξηροί και 

δροσεροί μήνες, με τη χαμηλότερη βροχόπτωση, είναι ο Ιούλιος κι ο Αύγουστος. 

 

 

 

 

 Ναϊρόμπι – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 12 12 13 14 13 11 10 10 11 13 13 13 

Μεγ(°C) 25 26 26 24 23 22 21 21 24 25 23 23 

 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Γνωρίστε την άγρια ζωή της Κένυας 

 Ταΐστε καμηλοπαρδάλεις και μωρά ελέφαντες 

 Εξερευνήστε το Εθνικό Μουσείο του Ναϊρόμπι 

 Ανακαλύψτε τα έθιμα και τις παραδόσεις διαφόρων φυλών της Κένυας στο Bomas of 

Kenya 

 Ψωνίστε στο Kazuri Beads Factory 

 Περιηγηθείτε στους Λόφους Ngong 

 Ξεναγηθείτε στο National Archives. 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Κένυα 

 Γλώσσα: Σουαχίλι κι Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: ίδια ώρα με την Ελλάδα 

 Νόμισμα: Σελίνι Κένυας 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 8 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετούν τοπικά λεωφορεία που συνδέουν όλες τις περιοχές 

με το κέντρο του Ναϊρόμπι, αλλά και με άλλες περιοχές. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε 

όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί.  

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποια τράπεζα στην 

πόλη ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί 

σας λίγα σελίνια από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε 

να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη 

σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στo Ναϊρόμπι, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο.  

 

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Ναϊρόμπι με: 
 

 Ναϊβάσα 

 Μασάι Μάρα 

 Μομπάσα 

 Ζανζιβάρη 

 Αρούσα (Τανζανία) 

 Σερενγκέτι (Τανζανία) 

 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Εθνικό Πάρκο Ναϊρόμπι 

 

Το πρώτο εθνικό πάρκο της Κένυας, το Εθνικό 

Πάρκο του Ναϊρόμπι απέχει μόλις επτά χιλιόμετρα 

από τους ουρανοξύστες του κέντρου της πόλης. 

Πρόκειται για ένα καταφύγιο άγριας ζωής, το 

οποίο φιλοξενεί περισσότερα από 50 είδη 

απειλούμενα προς εξαφάνιση, μεταξύ των οποίων 

ρινόκερους, λιοντάρια, γαζέλες, τσίτα, ζέβρες, 

βουβάλους, καμηλοπαρδάλεις και 

στρουθοκαμήλους. Ακόμη, φιλοξενεί περισσότερα 

από 400 είδη πουλιών. 

 

2) David Sheldrick Wildlife Trust 

 

Κοντά στην είσοδο του Εθνικού Πάρκου του 

Ναϊρόμπι βρίσκεται το David Sheldrick Wildlife 

Trust, ένα κέντρο διάσωσης κι αποκατάστασης 

ορφανών ελεφάντων. Το κέντρο φροντίζει 

νεαρούς, εγκαταλελειμμένους ελέφαντες και 

ρινόκερους κι εργάζεται για να απελευθερώσει τα 

ζώα πίσω στη φύση. Εδώ μπορείτε να 

παρακολουθήσετε αυτά τα αξιαγάπητα πλάσματα 

από κοντά καθώς παίζουν στη λάσπη και πίνουν 

από γιγάντια μπιμπερό. Ακόμα, το κέντρο δίνει τη 

δυνατότητα να υιοθετήσετε έναν ορφανό 

ελέφαντα, ρινόκερο ή καμηλοπάρδαλη κι εγγυάται την τακτική ενημέρωσή σας σχετικά με την 

πρόοδό του. 

 

 

3) Giraffe Center 

 

Στο Giraffe Center, στα σύνορα του Εθνικού 

Πάρκου, οι επισκέπτες μπορούν να δουν από 

κοντά τις καμηλοπαρδάλεις Rothschild, οι οποίες 

είναι απειλούμενο είδος. Αυτό το μη κερδοσκοπικό 

κέντρο βρίσκεται στον χώρο του πολυτελούς 

ξενώνα Giraffe Manor κι έχει σκοπό την 

πληροφόρηση του κόσμου σχετικά με αυτό το 

πανέμορφο είδος. Εδώ υπάρχει μία ειδικά 

διαμορφωμένη πλατφόρμα που φέρνει τους 

επισκέπτες στο ύψος των καμηλοπαρδάλεων, από 

όπου μπουν να τις ταΐσουν. Αυτό είναι ένα από τα 

πιο ιδιαίτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Ναϊρόμπι. 



4) Εθνικό Μουσείο του Ναϊρόμπι 

 

Το Εθνικό Μουσείο του Ναϊρόμπι είναι μία στάση 

που αξίζει να πραγματοποιήσετε στην πόλη. Το 

μουσείο φιλοξενεί διάφορα εκθέματα πολιτιστικής 

και φυσικής ιστορίας, συμπεριλαμβανομένων κι 

900 ομοιωμάτων πτηνών και θηλαστικών, 

απολιθωμάτων από τη λίμνη Turkana, εκθέσεις 

σχετικές με διάφορες φυλές της Κένυας κι εκθέματα 

τοπικής τέχνης. Στην Γκαλερί Γεωλογίας μπορείτε να 

εξερευνήσετε μία εντυπωσιακή συλλογή 

πετρωμάτων κι ορυκτών και να μάθετε για τις 

τεκτονικές πλάκες και τον κύκλο ζωής ενός 

ηφαιστείου. Μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας στο Εθνικό Μουσείο του Ναϊρόμπι με το 

πάρκο φιδιών, ακριβώς δίπλα, όπου θα θαυμάσετε διάφορα είδη του πιο κοινού ερπετού της 

Κένυας. 

 

 

5) Bomas of Kenya 

 

Περίπου 10 χιλιόμετρα από το Ναϊρόμπι, το Bomas 

of Kenya είναι ένα ζωντανό μουσείο που υμνεί τις 

πολύχρωμες φυλές της Κένυας. Πρόκειται για ένα 

εξαιρετικό μέρος για να μάθετε για τον τρόπο 

ζωής, την τέχνη, τη μουσική και τον πολιτισμό της 

κάθε φυλής. Το συγκρότημα περιλαμβάνει ένα 

παραδοσιακό χωριό με αγροτικά σπίτια και 

βωμούς, όπου το καθένα αντικατοπτρίζει τον 

πολιτισμό μίας μεγάλης εθνικής ομάδας. Κάθε 

απόγευμα, μία ομάδα εκτελεί παραδοσιακούς 

χορούς και τραγούδια στο μεγάλο θέατρο. Η συμμετοχή του κοινού κάνει τις παραστάσεις 

ακόμα πιο ευχάριστες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 Ugali 

 

 

Το Ugali είναι το παραδοσιακό πιάτο της Κένυας. 

Φτιάχνεται από αλεύρι αραβοσίτου, ενώ μπορεί να 

το συναντήσετε κι από αλεύρι σόγιας. Είναι ένα 

πολύ θρεπτικό φαγητό κι αποτελεί πλούσια πηγή 

σιδήρου. Συνήθως  συνοδεύει στιφάδο. 

 

 

 

 

 

 

 Nyama Choma 

 

 

 

Το Nyama Choma είναι στην πραγματικότητα 

ψητό κρέας κι είναι ένα από τα αγαπημένα πιάτα 

στην Κένυα. Συνήθως σερβίρεται με σαλάτα κι 

ugali. Είναι ένα φαγητό που για να το απολαύσετε, 

πρέπει να το παραγγείλετε σε καντίνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kazuri Beads Factory 

 

Αν ψάχνετε ένα μέρος για να ψωνίσετε τα 

αναμνηστικά και τα δώρα για την οικογένεια και 

τους φίλους σας, τότε επιλέξτε το Kazuri Beads 

Factory. Πέρα από τα ψώνια που θα 

πραγματοποιήσετε, το μέρος αυτό είναι ιδανικό 

καθώς βοηθάτε γυναίκες της περιοχής που ζουν 

από αυτό. Kazuri σημαίνει «μικρό κι όμορφο» στα 

Σουαχίλι, κι αναφέρεται στις λαμπερές, έντονα 

χρωματισμένες χάντρες που πωλούνται ευρέως 

εδώ. Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο μαζί με ντόπιες 

γυναίκες και ψωνίστε τα δώρα και τα αναμνηστικά 

σας σε αυτό το πολύχρωμο μέρος. 

 



 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Ναϊρόμπι φημίζεται για τη ζωντανή νυχτερινή 

του διασκέδαση, καθώς τα κλαμπ κι οι ζωντανές 

μουσικές σκηνές παραμένουν γεμάτες κόσμο 

μέχρι το ξημέρωμα. Συγκεκριμένη περιοχή που να 

είναι συγκεντρωμένα τα νυχτερινά κέντρα δεν 

υπάρχει, με επιλογές διάσπαρτες σε όλη την πόλη. 


	Πότε αξίζει να πάτε;

