
 

Διάπκεια: 10 εκέξεο 

Ανασωπήζειρ: 09, 24/06, 23/07, 13/08, 23/09, 22/10 
 

ΑΦΡΙΚΗ - ΚΕΝΤΑ ΑΦΑΡΙ ΜΠΟΜΠΑΑ 
Ναϊπόμπο – λίμνερ Νακούπος και Ναϊβάζα – Μζάι Μάπα, Μομπάζα 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 

1η ημέπα: Αθήνα – Ναϊπόμπι 

Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην Λαηξόκπη. Κε πεξίπνπ 3.500.000 θαηνίθνπο, ην 
Λατξόκπη είλαη ε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ζε 

νιόθιεξε ηε «Καύξε» ήπεηξν, αιιά θαη κηα πόιε δπλακηθή θαη κνληέξλα πνπ ζεσξείηαη από ηηο 
ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελεο ζηελ Αθξηθή. Ηδξύζεθε ην 1899 θαη έγηλε πξσηεύνπζα ηεο Θέλπαο 
κεηά από ηελ Κνκπάζα ην 1905. 

 
2η  ημέπα: Ναϊπόμπι (ξενάγηζη) 

Άθημε ζην Λατξόκπη, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Σηε ζπλέρεηα μεθηλάκε γηα 
κηα πεξηήγεζε, ώζηε λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Θέλπαο. Τν Λατξόκπη, ε 
κεγαιύηεξε πόιε ηεο Θέλπαο, εμαθνινπζεί λα πεξηγξάθεη όιν ην ξνκαληηζκό θαη ηελ πεξηπέηεηα 

ησλ πνιύρξσκσλ απνηθηαθώλ εκεξώλ ηεο. Ζ πόιε εμειίρζεθε από έλα ηαπεηλό ζηξαηόπεδν γηα 
ηνπο ζηδεξνδξνκηθνύο εξγάηεο ην 1899 ζηελ πξσηεύνπζα ηεο βξεηαληθήο αλαηνιηθήο Αθξηθήο 

κέρξη ην 1907. Σήκεξα, ε πινύζηα ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκόο ηνπ Λατξόκπη δσληαλεύεη ζηα 
εμαηξεηηθά ηνπ κνπζεία. Δκείο ζα επηζθεθζνύκε ην πνιύ ελδηαθέξνλ Δζληθό Κνπζείν ηνπ 
Λατξόκπη, έλα πνιπεπηζηεκνληθό ίδξπκα, ν ξόινο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζπιινγή, δηαηήξεζε, 

κειέηε, ηεθκεξίσζε θαη παξνπζίαζε ηνπ παξειζόληνο θαη ηνπ παξόληνο πνιηηηζηηθνύ ζηνηρείνπ 
ηεο Θέλπαο. Από ην 1929 πξνζθέξεη κηα επξύηαηε παξνπζίαζε ηεο πινύζηαο θιεξνλνκηάο ηεο 

ρώξαο αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
3η ημέπα: Ναϊπόμπι – Λίμνη Νακούπος και Ναϊβάζα  

Αλαρώξεζε νδηθώο γηα ηε Ιίκλε Λαθνύξνπ θαη ην Δζληθό Ξάξθν πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1961 
γύξσ από ηε ιίκλε. Ζ ιίκλε απνηειεί έλαλ εθπιεθηηθήο νκνξθηάο βηόηνπν, πνπ θηινμελεί 

πεξηζζόηεξα από 400 είδε νξληζνπαλίδαο. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδνπλ θπζηθά ηα παλέκνξθα ξνδ 
θιακίλγθν, ηα νπνία θαη ζα δνύκε λα μεθνπξάδνληαη ζηε ιίκλε θαη ζπρλά κεγάια θνκκάηηα ηεο 
επηθάλεηάο ηεο ζρεδόλ δελ δηαθξίλνληαη από ην πιήζνο ησλ θιακίλγθνο πνπ βξίζθνληαη εδώ. 

Άιινη θάηνηθνη ηεο Λαθνύξνπ είλαη ν καύξνο θαη ν ιεπθόο ξηλόθεξνο, ιηνληάξηα, ηζηηάρ θαη 



ιενπαξδάιεηο.Τν όλνκά ηεο ζεκαίλεη «Σθνληζκέλνο ηόπνο» ζηε γιώζζα ησλ Καζάη, ελώ αμίδεη 
λα ζπκόκαζηε πσο βξίζθεηαη ζηα πεξίπνπ 1.750 κέηξα πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 
Γηαλπθηέξεπζε ζε ινηδ ζηε Λατβάζα. 

 
4η ημέπα: Ναϊβάζα – Μαζάι Μάπα (απόγεςμα ζαθάπι) 

Αλαρσξνύκε κε πξννξηζκό ην κεγαιύηεξν θαηαθύγην άγξηαο δσήο ζηελ Αθξηθή, ην Δζληθό 
Ξάξθν Καζάη Κάξα. Δίλαη έλα εζληθό πάξθν ζηελ πεξηνρή Λαξόθ, ζηελ Θέλπα, θαη εθηείλεηαη 
κέρξη ηελ πεξηνρή Κάξα ζηελ Ταλδαλία (εθεί όκσο θέξεη άιιε νλνκαζία – πξόθεηηαη γηα ην 

Δζληθό Ξάξθν Σεξελγθέηη). Δίλαη δηάζεκν γηα ηνπο κεγάινπο πιεζπζκνύο ζε ειέθαληεο, 
ιενπαξδάιεηο θαη ηζηηάρ θαη γηα ηελ εηήζηα κεηαλάζηεπζε γθλνπ, γαδειώλ θαη δεβξώλ από ηνλ 

Ηνύιην κέρξη ηνλ Νθηώβξην από θαη πξνο ην Σεξελγθέηη. Ζ δηαδξνκή καο πξνο ην πάξθν καο 
θέξλεη ζηελ πεξηνρή όπνπ παξαδνζηαθά θαηνηθεί ε θπιή ησλ Καζάη, πνπ καδί κε ηνλ πνηακό 
Κάξα πνπ δηαζρίδεη απηέο ηηο εθηάζεηο, δίλνπλ ην όλνκά ηνπο ζην Δζληθό Ξάξθν. Τν απόγεπκα 

ζα επηδνζνύκε ζε έλα ζαθάξη, όπνπ ζα αλαδεηήζνπκε ηα άγξηα δώα πνπ δνπλ κέζα ζην Δζληθό 
Ξάξθν. Ξξόθεηηαη ζηα αιήζεηα γηα κηα ζπάληα εκπεηξία πνπ γίλεηαη αθόκε πην ζπγθινληζηηθή 

ράξε ζηε δηακνλή καο ζε lodge ηεο πεξηνρήο, όπνπ ζα ληώζνπκε έληνλε ηελ αίζζεζε ηεο 
αθξηθαληθήο γεο, ζε ξπζκνύο εληειώο δηαθνξεηηθνύο από ό,ηη έρνπκε ζπλεζίζεη. 
Γηαλπθηέξεπζε ζε lodge. 

 
5η ημέπα: Μαζάι Μάπα (αθάπι) 

Λσρειηθά κε ηελ απγή ην Καζάη Κάξα μππλά. Τζίριεο θαη κπνπικπνύι θάλνπλ αηζζεηή ηελ 
παξνπζία ηνπο κε ήρνπο. Τα αδύλακα θαιέζκαηά ηνπο θαιύπηνληαη από ηνπο βαζείο 
ιαξπγγηζκνύο πνπ βγάδνπλ νη ρήλεο πεηώληαο ρακειά ζε όιε ηελ πεξηνρή. Καθξηέο νπξέο από 

γθλνπ ζαλ ηνπο επηβάηεο ελόο ηξέλνπ πνπ πεξηκέλνπλ λα επηβηβαζηνύλ εκθαλίδνληαη κέζα από 
ην ππόιεπθν θσο. Σην βάζνο έλα θνπάδη ειεθάλησλ δίλεη ηελ εηθόλα ελόο κεγαιηζηθνύ 

κλεκείνπ. Εέβξεο θηλνύληαη πιάη ζηνλ δξόκν ζθνξπίδνληαο ζθόλε κε ηηο νπιέο ηνπο. 
Ξαξαηεξνύκε πώο γλέθνπλ θαζώο πεξπαηνύλ. Δίλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο. Θαζεζπράδνπλ ε 
κία ηελ άιιε. Έλα ιηνληάξη θαηαβξνρζίδεη ην ζήξακά ηνπ.  Κόιηο ηειεηώλεη, έλα ζκήλνο από 

γύπεο βνπηά από ην γεηηνληθό δέληξν θαη αξρίδεη ηε κάρε γηα έλα θνκκάηη ζάξθαο. Ν θπξίαξρνο 
γύπαο θεξδίδεη ηε κάρε, αιιά απσζείηαη από έλαλ αεηό. Ζ αέλαε κάρε δπλαηνύ θαη αδπλάηνπ 

ζηε θύζε. Ζ θαιύηεξε ώξα ηεο εκέξαο γηα ζαθάξη. Τώξα πνπ νη άγξηνη «θάηνηθνη» ηεο ζαβάλαο 
είλαη ζηελ πην ελεξγεηηθή ηνπο ώξα. Δπηβηβαδόκαζηε ζηα ηδηπ θαη παξαθνινπζνύκε ηε θύζε κε 
επιαβηθή ζησπή. Βξηζθόκαζηε ζην Καζάη Κάξα, πνπ ιόγσ ηεο κηθξήο ηνπ έθηαζεο έρεη ην 

πιενλέθηεκα λα είλαη «ππθλνθαηνηθεκέλν», δίλνληάο καο πξνβάδηζκα ζηνλ εληνπηζκό ησλ 
«ελνίθσλ» ηνπ: ιηνληάξηα, θακεινπαξδάιεηο, ξηλόθεξνη, δέβξεο, αγξηνγνύξνπλα, αληηιόπεο, 

γαδέιεο, ζηξνπζνθάκεινη θαη αγέιεο γθλνπ. Νη δύν πνηακνί πνπ ην δηαηξέρνπλ, ν Κάξα θαη ν 
Τάιεθ, δίλνπλ λεξό θαη άξα ηξνθή ζε ζεξάκαηα θαη ζεξεπηέο. Ξαξάιιεια είλαη γεκάηνη κε 

θξνθόδεηινπο θαη ηππνπόηακνπο. H αθζνλία λεξνύ θαη ηξνθήο, αιιά θαη ε κεγάιε 
δηαζεζηκόηεηα ζεξακάησλ είλαη νη ιόγνη πνπ ην Καζάη Κάξα έρεη ηνλ κεγαιύηεξν πιεζπζκό 
άγξησλ δώσλ ζηελ Αθξηθή. Ό,ηη θη αλ ζαο έρνπλ πεξηγξάςεη γηα ηελ εκπεηξία ελόο ζαθάξη, 

ηίπνηα δελ ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξνζσπηθή αίζζεζε όηαλ βξίζθεζηε ζε έλαλ ηέηνην παξάδεηζν 
θαη ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ηελ αιεζηλή άγξηα δσή ηεο Αθξηθήο. Γηαλπθηέξεπζε ζε lodge. 

 
6η ημέπα: Μαζαϊ Μαπα – Ναϊπόμπι – Μομπάζα 
Ξξσηλή νδηθή αλαρώξεζε γηα ην Λατξόκπη. Άθημε θαη θαηόπηλ κεηαβαίλνπκε ζην αεξνδξόκην γηα 

ηελ πηήζε καο γηα ην δηάζεκν παξαζεξηζηηθό ζέξεηξν, ηε Κνκπάζα, ην κεγαιύηεξν ιηκάλη ζηελ 
Αλαηνιηθή Αθξηθή, πνπ ινύδεηαη από ηα γαιαδνπξάζηλα λεξά ηνπ Ηλδηθνύ. Άθημε θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
 

 
 



7η ημέπα: Μομπάζα (ελεύθεπη μέπα) 
Σην ιηκάλη ηεο Κνκπάζα απνβηβάζηεθε ν θεκηζκέλνο ζαιαζζνπόξνο Βάζθν ληα Γθάκα ην 1498, 
θαζώο θαηεπζπλόηαλ ζηηο Αλαηνιηθέο Ηλδίεο, εγθαηληάδνληαο ηελ παξνπζία ησλ Ξνξηνγάισλ 

ζηελ πεξηνρή. Δδώ εγθαηέζηεζαλ ηελ πξσηεύνπζα ησλ θηήζεώλ ηνπο ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή, 
όρη ρσξίο λα ζπγθξνπζηνύλ επαλεηιεκκέλα κε ηηο πνιπάξηζκεο θπιέο ηεο πεξηνρήο. Τν 1698 ε 

Κνκπάζα έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Αξάβσλ, ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηαθηνύλ νη ζνπιηάλνη ηεο Κάζθαη 
(1793) θαη αξγόηεξα νη ζνπιηάλνη ηεο Εαλδηβάξεο (1828). Τν 1887 ηελ θπξηεύνπλ νη Άγγινη 
θαη ην 1895 εγθαζηζηνύλ εδώ ηελ πξσηεύνπζα ηνπ πξνηεθηνξάηνπ ηεο Αλαηνιηθήο Βξεηαληθήο. 

Ζκέξα ειεύζεξε γηα λα απνιαύζνπκε ην ζέξεηξν ηνπ Ηλδηθνύ. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

8η ημέπα: Μομπάζα (ελεύθεπη μέπα) 
Θα πεξάζνπκε ώξεο μελνηαζηάο ζηηο νιόιεπθεο ακκνπδηέο ηεο Κνκπάζα, ζα παδαξέςνπκε κε 
ηνπο επίκνλνπο πιαλόδηνπο πσιεηέο θαη ζα απνιαύζνπκε ηξνπηθά θνθηέηι θάησ από ηνπο 

παλύςεινπο θνίληθεο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

9η – 10η ημέπα: Μομπάζα (εκηεηαμένη ξενάγηζη και είζοδο ζηο κάζηπο) - Αθήνα 
Σήκεξα ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ηελ απίζηεπηα πνιπζρηδή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Τν πξόγξακκα 
καο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ γλσξηκία κε ην παξαζεξηζηηθό ζέξεηξν ηεο Κνκπάζα, ζηηο 

αθξηθαληθέο αθηέο πνπ βξέρνληαη από ηα λεξά ηνπ Ηλδηθνύ Ωθεαλνύ. Ζ ίδηα ε πόιε είλαη 
ρηηζκέλε πάλσ ζε έλα λεζάθη, ζηελ είζνδν ελόο κεγάινπ θόιπνπ. Θα θάλνπκε κηα μελάγεζε 

ζηελ πόιε θαη ην βαζηθόηεξν ε μελάγεζε πεξηιακβάλεη θαη είζνδν ζην πεξίθεκν θάζηξν ηεο 
Κνκπάζα. Θα γλσξίζνπκε ηελ ελδηαθέξνπζα αξαβηθή ζπλνηθία θαη επίζθεςε ζην θξνύξην, ην 
νπνίν έρεη ρηηζηεί από Ξνξηνγάινπο ην 16ν αηώλα. Σηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζην αεξνδξόκην 

γηα ηε πηήζε καο γηα ηελ Διιάδα. 
 

 
Σιμή ζςμμεηοσήρ καη΄άηομο: 
 

Ανασώπηζη Σιμή ζε Δίκλινο Διαθοπά Μονοκλίνος 

09, 24/06 1.399 € + 610 € 

23/07, 13/08 1.599 € + 550 € 

23/09, 22/10 1.499 € + 590 € 

 

Πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό. 
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Κνκπάζα ζε μελνδνρείν All Inclusive. 
 Μελνδνρεία, 4*sup ζηε Κνκπάζα, 5* ζην Λατξόκπη θαη lodges πνιπηειείαο ζηα ζαθάξη. 

 Ξξσηλό ζην Λατξόκπη. 
 Έλα δείπλν ζην εζηηαηόξην Carnivore. 

 Ξιήξεο δηαηξνθή ζηα ζαθάξη, all inclusive (γεύκαηα, πνηά) ζηε Κνκπάζα, κόλν πξσηλό 
ζην Λατξόκπη. 

 Ξεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, ζαθάξη όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. 

 Δπίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό Κνπζείν ηνπ Λατξόκπη θαη ζην Φξνύξην ηεο Κνκπάζα. 
 Τνπηθόο μελαγόο. 

 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο. 



 
 
Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & επηπιένλ 

παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην 
αζθάιεηαο (αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ 
αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, 

δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα 
επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ, όπσο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.ά.). Εεηήζηε 
πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ θαιύςεσλ, ην 
ύςνο γηα ηελ θάζε κηα θάιπςε θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα απνθπγή 

παξεμεγήζεσλ: 1.020 € 
 Βίδα Θέλπαο: 50 € (εθδίδεηαη ειεθηξνληθά. Γηα ηελ έθδνζε απαηηνύληαη ην ιηγόηεξν δέθα 

εκέξεο. Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: αίηεζε, ζθαλαξηζκέλε θσηνγξαθία ηύπνπ 
δηαβαηεξίνπ, ζθαλαξηζκέλν έγρξσκν δηαβαηήξην). 

 

ημειώζειρ: 
 

 Τν δηαβαηήξηό ζαο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ. 
 Βεβαησζείηε όηη ην δηαβαηήξηό ζαο έρεη θελέο ζειίδεο, ηζάξηζκεο κε ηνλ αξηζκό ησλ 

ρσξώλ πνπ ζα επηζθεθζείηε. 

 Τν γξαθείν καο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ιόγσ κε αλαλέσζεο 
ηνπ δηαβαηεξίνπ ζαο. 

 Νη ηαμηδηώηεο κε ειιεληθήο ππεθνόηεηαο ή νη θάηνρνη κε ειιεληθώλ δηαβαηεξίσλ 
νθείινπλ λα επηθνηλσλνύλ θαη’ ηδίαλ κε ηελ πξεζβεία ηεο ρώξαο ζηελ νπνία επηζπκνύλ 
λα ηαμηδέςνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνύλ ηα όπνηα δηαδηθαζηηθά γηα ηελ έθδνζε 

βίδαο, εθόζνλ απηή απαηηείηαη. Τν γξαθείν καο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ 
πξόβιεκα πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηεί ζε θάπνην αεξνδξόκην. 

 Ζ ξνή ησλ εθδξνκώλ, μελαγήζεσλ, επηζθέςεσλ ελδέρεηαη λα αιιάδεη γηα ηελ θαιύηεξε 
δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (θπξίσο ιόγσ ησλ αξγηώλ) 

 

 
Ενδεικηικέρ Πηήζειρ: 

 
 

Πηήζη Ημεπομηνία Διαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

QR 204 

1ε εκέξα 

Αζήλα – Ληόρα  13:30 17:50 

QR 1341 Ληόρα – Λατξόκπη 18:55 00:20+1 

QR 1342 

10ε εκέξα 

Λατξόκπη – Ληόρα 01:30 06:40 

QR 203 Ληόρα - Αζήλα 07:35 12:20 

 

 
 

 


