NEW BALKAN TOURS
КЕНИЯ
Сафари и почивка
Полет от ВАРНА
7 нощувки
Период
26.11 – 05.12
18.12 – 27.12 КОЛЕДА
18.03 – 27.03

Човек в
двойна стая
3542 лева
4446 лева
3564 лева

Единична
стая
4114 лева
5425 лева
4178 лева

Трети
1-во дете от
възрастен
2 – 12 г.
3542 лева
2726 лева
4446 лева
3156 лева
3564 лева
2726 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет с чартърен полет България – Кения - България
Регистриран багаж до 20 кг и 6 кг ръчен
1 нощувка на база FB в Tsavo East
1 нощувка на база FB в Tsavo West
5 нощувки на база All Inclusive в Baobab Beach Resort and Spa 4*
Целодневно сафари в Tsavo East
Целодневно сафари в Таита
Сутрешна екскурзия до Килиманджаро
2 PCR теста - при отпътуване и при връщане в България
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
Застраховка отмяна на пътуване
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Целодневна екскурзия до Момбаса с включен обяд - 165 лева
Полудневна екскурзия до Момбаса - 56 лева
Полудневна екскурзия до Кая Кинондо - 80 лева
Целодневна Морска екскурзия - Фунзи с включен обяд - 156 лева
Морско Сафари с включен обяд - 160 лева
Допълнително Сафари и нощувка в Аmboseli - 380 лева
Градска такса, заплаща се директно на рецепцията на хотела.
Входна виза за Кения.
Задължителен минимален бакшиш за шофьори – около 5 долара на превоз
Такса гориво и вредни емисии
ПОЛЕТИ:
България – Кения – 23:00 ч. – 09:10 ч. (+1)
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NEW BALKAN TOURS
Кения – България – 20:00 ч.– 04:50 ч. (+1)
РЕЗЕРВАЦИИ:
Първоначална вноска: 350 лева
Краен срок за плащане: 20 дни преди датата на пътуване

ПРОГРАМА
Ден 1
БЪЛГАРИЯ – КЕНИЯ
Среща на летището в България, 2 часа преди полета. Полет за Кения в 23:00 ч.
Ден 2
Пристигане в Кения около 09:00 . Трансфер до избрания хотел. Информационна среща
с представителя на туроператора. Свободно време. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по
желание. Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по
желание. Нощувка.
Ден 5
Отпътуваме от хотела рано сутринта в посока Момбаса – Найроби, насочвайки се към
националния парк Tsavo East, най-големия резерват на дивата природа в Кения, с
влизане в парка през портата Bachuma. Паркът е дом на най-голямата популация на
слонове в страната, известна като Червените слонове. Ще пътуваме из необятните
равнини, редуващи се с гори, с пленителна гледка към хълмовете Таита и
впечатляващото плато Ята до Аруба. Това някога е бил дом на местни ловци, а днес тук
ще видим хипопотами! Пътуването в парка предлага едно истинско преживяване с
възможността да наблюдаваме лъвове, гепарди, стада биволи в естествената им среда.
Пристигаме в Aruba Lodge за обяд. Следобяд разходката с джипа продължава и се
връщаме за вечеря и нощувка в Ashnil Aruba Lodge или подобен. Нощувка.
Ден 6
Закуска. В 6.30 ч. отпътуваме на ранна разходка с джипа из парка и се връщаме за
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закуска. Пътуваме до хълмовете Таита за обяд. Следобед продължаваме към Salt Lick
Lodge в парка, движейки се през хълмовете Таита. Хижата Salt Lick Lodge е построена
върху дървени подпори с изглед към водоем, където животните идват да пият вода.
Настаняваме се и продължаваме към резервата –дом на различни видове птици и
животни, сред които лъвове, слонове, жирафи и зебри. Връщане в хижата по залез
слънце. Преди вечеря се отправяме с джипа на нощно разглеждане на парка с
възможност да видим дивите животни, активни през нощта в естествената им среда!
Вечеря и нощувка в Salt Lick Lodge.
Ден 7
В 6.30 ч. отпътуваме отново на ранна разходка с джипа. В ясен ден внушителното
великолепие на покритата със сняг планина Килиманджаро се превръща в незабравим
спомен от сутрешната разходка! Връщане за закуска. След закуска се отправяме обратно
към Момбаса и пристигаме в хотела в ранния следобед.
Ден 8
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по
желание. Нощувка.
Ден 9
Закуска. Свободно време за плаж и забавления. Освобождаване на хотела. Привечер
трансфер от хотела до летище Кения за полет Кения – България. Полет в 20:00 от Кения.
Ден 10
Пристигане в България около 04:50.
Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ на стойност до 200лв:
ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 10% и доплащане
20 дни преди тръгване, при гарантирана програма
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора
или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни
БЕЗПЛАТНИ PCR тестове при наложени от страната такива
ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро,
включително и за риск от заразяване с COVID-19
БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ
РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България
БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване
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