DECEMBRIS 2021

Jaunais gads Kenijā
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27.decembris – 2.janvāris

Kenija atrodas pašā Āfrikas sirdī – ekvatora abās pusēs. Sagaidīsim jauno gadu Āfrikā, baudot
siltus laikapstākļus, kā arī pavadīsim laiku pie dabas, vērojot dzīvniekus. Apmeklēsim trīs dabas
teritorijas – pie Tanzānijas robežas netālu no Āfrikas augstākā kalna Kilimandžāro, valsts rietumu
daļā netālu no Viktorijas ezera un Ugandas, kā arī vairāk valsts vidienē pie Naivašas ezera.
Apmeklēsim vienu no Kenijas simboliem – Masai Mara ciematu – un iepazīsim vietējos masajus.
Ceļojumā iekļauta ēdināšana un nakšņošana komfortablās naktsmītnēs nacionālajos parkos.

Ievērībai!
-

Grupas lielums – 10 cilvēki un grupas vadītājs
no Latvijas.

-

Ceļojums ar 2 minibusiem pa dabas parkiem.
Katrā minibusā 5 ceļotāji, šoferis, vienā
minibusā gids, otrā – grupas vadītājs.

-

Iekļautas visas ēdienreizes bez vienām
vakariņām pirms lidojuma mājup. Pusdienas
lielākoties līdzi ņemamās no naktsmītnes.

-

Nakšņošana 3* un 4* lodge tipa naktsmītnēs ar
baseinu.

-

Jaunais gads Masai Mara nacionālajā parkā.

1. DIENA. PIRMDIENA, 27.12. RĪGA–STAMBULA–NAIROBI
Ceļš uz Āfriku

 10.00 tikšanās Rīgas lidostā, 12.05
20.55

Rīga – 16.05

3h
Nairobi, Turkish Airlines  6 h 35 min

Stambula, Turkish Airlines

Stambula – 03.30



Plkst. 10.00 tikšanās Rīgas lidostā, 12.05 lidojums Rīga–Stambula, 20.55 lidojums uz Keniju, nakts lidmašīnā.
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-/-/-

2. DIENA. OTRDIENA, 28.12. NAIROBI–AMBOSELI NACIONĀLAIS PARKS
Āfrikas augstākā virsotne tepat blakus



B/P/V

Naktī ap plkst. 03.30 ierašanās Nairobi; brauksim uz viesnīcu atpūsties, pirms
sākam mūsu ceļojumu pa Āfriku. Viesnīca pie lidostas. Pēc brokastīm veiksim
4 stundu ilgu braucienu Tanzānijas virzienā. Pēcpusdienā izbrauciens pa
Amboseli nacionālo parku ar dabas un dzīvnieku vērošanu. Šeit
apskatāmi ziloņi, zebras, hiēnas, lauvas un citi dzīvnieki. Netālu atrodas
Tanzānijas robeža, un skaidrā laikā redzama Āfrikas augstākā virstone
Kilimandžāro kalns, kas atrodas aptuveni 40 km attālumā no naktsmītnes.
Nakts lodge tipa naktsmītnē Amboseli nacionālajā parkā.
Dienā~ 250 km.

3. DIENA. TREŠDIENA, 29.12. AMBOSELI NACIONĀLAIS PARKS–NAIVAŠAS EZERS
Ezera pārsteidzošā daba



B/P/V

Pēc brokastīm ceļosim uz Naivašas ezeru. Pa ceļam vērosim Kenijas
ainavas un šķērsosim vairākus ciematus. Pēcpusdienā ieradīsimies
Naivašas ezera nacionālajā parkā. Sēdīsimies laivās un baudīsim ezera
dabu un dzīvnieku valsti. Ezerā apmetušies nīlzirgi, pelikāni un dažādas
putnu sugas. Ezera apkārtnē sastopami mērkaķi, zebras un pat žirafes.
Nakts lodge tipa naktsmītnē pie Naivašas ezera. Dienā~ 320 km.

4. DIENA. CETURTDIENA,
NACIONĀLAIS PARKS

30.12.

NAIVAŠAS

EZERS–MASAI

MARA

CIEMATS–MASAI

Masaju ciemata apmeklējums



B/P/V

Šodien ceļosim uz Kenijas dienvidu daļu tuvāk Viktorijas ezeram un
Tanzānijas robežai. Apmeklēsim masaju ciematu – šī ir viena no nilotu
grupām, kuri apdzīvo savannu Kenijas dienvidu daļā un Tanzānijas ziemeļos.
Viņi runā savā masaju valodā, un to kopskaits pārsniedz pusotru miljonu.
Apskatīsim, kā masaji dzīvo. Pēcpusdienā dosimies uz Masai Mara
nacionālo parku vērot dzīvniekus.
Nakts lodge tipa naktsmītnē Masai Mara nacionālajā parkā.
Dienā~ 240 km.
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MARA

5. DIENA. PIEKTDIENA, 31.12. MASAI MARA NACIONĀLAIS PARKS
Dzīvnieku valsts vecgada vakarā



B/P/V

Visas dienas garumā nodosimies dzīvnieku vērošanai Masai
Mara nacionālajā parkā. Šis parks savienojas ar
Serengeti nacionālo parku Tanzānijas pusē. Parka teritorijā
pastāvīgi dzīvo un migrē dzīvnieki, un šeit sastopams
“Lielais piecinieks” – zilonis, leopards, lauva, degunradzis
un bifelis. Baudīsim pilnu dienu dzīvnieku valstī. Pusdienas
pa ceļam, vakariņas naktsmītnē.
Nakts lodge tipa naktsmītnē Masai Mara nacionālajā parkā.
Dienā~ 70 km.

6. DIENA. SESTDIENA, 01.01. MASAI MARA NACIONĀLAIS PARKS–NAIROBI
Atgriešanās galvaspilsētā



B/P/-

Ceļamies jaunajā gadā un pēc brokastīm līdz pusdienlaikam
izbraucam pa Masai Mara nacionālo parku dzīvnieku
vērošanā. Ap pusdienlaiku brauciens uz Nairobi, pa ceļam
vērojam Kenijas ainavas. Vakarā ierašanās Nairobi viesnīcā
pie lidostas. Iekārtošanās un iespēja pagulēt pirms agrās
celšanās.
Nakts viesnīcā pie Nairobi lidostas. Dienā~ 280 km.

7. DIENA. SVĒTDIENA, 02.01. NAIROBI–STAMBULA–RĪGA
Ceļš mājup

-/-/-

Īss brauciens uz lidostu. Plkst. 05.00 lidojums uz Stambulu, pēc tā 15.55 lidojums uz Rīgu, ap 18.00 ierašanās Rīgā.

05.00

Nairobi – 11.40

Stambula, Turkish Airlines

15.55

Stambula – 18.00

Rīga, Turkish Airlines

 6 h 40 min

 3 h 5 min
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Cena 2480 eiro
Ceļojuma cenā ietilpst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceļojuma cenā neietilpst:

+ lidojums Rīga–Stambula–Nairobi–Stambula–Rīga
+ dzīvošana 3* un 4* lodge tipa naktsmītnēs
divvietīgā numurā ar baseinu
+ 5 brokastis, 5 pusdienas un 4 vakariņas
+ transports ceļojuma laikā
+ aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana
+ nacionālo parku nodokļi
+ standarta ceļojuma apdrošināšana
+ Kenijas vīza ielidojot Nairobi
+ grupas vadītājs latviešu valodā
+ angļu valodā runājošs vietējais gids
+ dzeramnauda vietējam gidam un šoferim

•
•
•
•
•
•

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas
- ieejas biļetes apskates objektos, kas nav
iekļauti programmā
- dzērieni pie ēdienreizēm

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 396 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 500 eiro maksājuma.
Atlikušais maksājums 1980 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (17.11.2021.).
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (17.11.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro.
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa.
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem.
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu.
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