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1.Gün  /  

ISTANBUL -NAIROBI (KENYA)          20:05  / 03:00+1 

Bugün saat 17.30’da   İstanbul Havalimanı’nda Ejder Turizm personeli ile buluşmayı 
takiben check-in işlemlerimizi yapıyoruz, saat 20.05’de Türk Havayolları ile Nairobi 
yolculuğumuza başlıyoruz. Geceleme uçakta. 

2.Gün  / 

NAIROBI 

Sabah çok erken saatlerde Kenya’nın başkenti Nairobi’ye ulaşıyoruz. Varışta 
işlemlerin ardından giriş yapacağız. Özel aracımız ve yerel rehberimiz 
eşliğinde  Nairobi otelimize geçiyoruz. Sabah çok erken saatlerde ulaştığımız için otel 
odalarına girişimize izin verilmeyecektir, bu sebeple, eşyalarımızı teslim ediyoruz ve 
otelde erken kahvaltı almak üzere oturacağız. Kahvaltı sonrası şehir turu yapacağız. 
Turumuzun sonunda geceleme / akşam yemeği   otelimizde  olacaktır. 

OTELİMİZ: IBIS HOTEL NAIROBI 3* VB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenya konumu gereği Afrika kıtasında gözlemlenebilecek birçok farklı manzarayı bir arada 
sunabilen nadir ülkelerden biri olarak turizm açısından önemli kazanımlar elde edebilmektedir. 
Buna göre Kenya'ya turist olarak gelen biri kıyı kesimlerinde sahillerin yanı sıra uzun mercan 
kayalıklarını, büyük vahşi hayvanlar ile geniş savanlarını, karlarla kaplı dağ zirvelerini, çölleri ve 
küçük de olsa yağmur ormanlarını gözlemleyebilmektedir. Bunların haricinde ülke genelinde 
bulunan birçok ulusal park da turizm açısından önem arz etmektedir. Kenya'da tarih öncesine 
dair bulguların bulunduğu yerler de mevcut olup, bunların bir kısmı turist ziyaretine kapalı 
konumdadır. Bu yerler arasında Orrorin önemli bir yer tutmaktadır. 
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3.Gün  /  

NAIROBI-MOMBASA TREN YOLCULUĞU 08.20   14:00 

Bu sabah erken saatlerde otelde kahvaltımızı aldıktan sonra tren İstasyonuna 
gideceğiz. 08.20 yerel treni ile  Nairobi – Mombasa yolculuğu yapacağız. 
Yolculuğumuz yaklaşık 5,5 saat sürecektir. Mombasa tren 
istasyonuna  ulaşmamızı  takiben, karşılanma ve otelimize transferimiz 
yapılacaktır. Akşam yemeği  ve geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: BLUE MARLIN BEACH HOTEL 3* VB. 

 

4.Gün  /  

WATAMU DENİZ PARKI VE SUDI ADASI GEZİSİ   

Bu sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası çevresi gezimizi yapmak üzere otelden 
ayrılacağız. Watamu Deniz Parkı Sudi Adası tekne turu yapacağız. Kenya’nın en iyi 
sahillerinden olan bu bölgede yüzme imkânı olacak (hava durumuna göre) bir tur 
olacaktır. 7 Saat sürecek turumuzda. Kenya’nın en güzel sahillerinde olacağız. 
Watamu Marine Park'a günübirlik bir gezi yaşayacağız. Şnorkelle yüzme ve 
yunusların arasında inanılmaz resifleri izleme imkânı olacaktır. Öğle yemeği için Sudi 
Adası'na gideceğiz. Bu turumuz için kano gezimizde olacaktır. Sahil ve deniz ile 
dolu öğle yemekli güzel bir gün bizleri bekliyor. Turumuzun sonunda otelimize 
döneceğiz. Geceleme otelimizde. 
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5.Gün  /  

MOMBASA - AMBOSELI 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Mombasa otelimizden ayrılacağız. 
Bugün Amboseli Milli Parkı (safari)  bölgesine gideceğiz. Minivan  tipi araçlarımıza 
bineceğiz. Yolculuğumuz yaklaşık 7 saat sürecektir. Varışı takiben otelimize 
ulaşacağız. Akşam yemeği ve geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: HUNTER LODGE HOTEL 3* VB. 

6.Gün/  
AMBOSELI MILLI PARKI – AMBOSELI GÖLÜ TURU 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası otelimizden ayrılacağız. Amboseli 
Milli Parkı’na giriş yapacağız. Kenya’nın en çok ziyaret edilen parklarından biri olan 
bu bölgede SAFARİ sürüşlerimize başlıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer 
alan Klimanjaro dağı manzaralı bu parkta vahşi yaşam hayvanlarını göreceğiz. 10 bin 
yıl kadar önce 40 metre derinliğe sahip olan, bugün yerinde otlaklar ve çalılıklar olan 
Amboseli Gölünü ziyaret edeceğiz. 

Eskiden Masai Amboseli Av Hayvanları Koruma Alanı olan Amboseli Ulusal Parkı, 
Kenya'nın Kajiado İlçesindeki milli bir parktır. Park, Kenya-Tanzanya sınırına yayılan 
8.000 km²'lik bir ekosistemin çekirdeğinde 39.206 hektar büyüklüğündedir. 
Turumuzun sonunda  bölgedeki otelimize geçeceğiz.  Akşam yemeği ve geceleme 
otelimizde.  

OTELİMİZ:  AMBOSELI LODGE 3* VB. 

7.Gün/  

AMBOSELI- ARUSHA (TANZANYA) 

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası bölgeden ayrılacağız. Kenya -
Tanzanya kara sınırına yöneliyoruz. Kenya’dan çıkış yapacağız ve Tanzanya’ya giriş 
yapacağız. Sınır noktasında araç değiştireceğiz. 

Tanzanya ‘da istikametimiz Arusha olacaktır. Varışımızı takiben, serbest saatlerimiz 
olacak, Arusha’da rehberimiz ile birlikte alış veriş için yerel pazarları gezebilirsiniz. 

OTELİMİZ: GREEN MOUNTAIN HOTEL  3* VB. 
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8.Gün/  

NGORONGORO SAFARI TURU 

Bu sabah çok erken saatlerde otelimizden ayrılacağız.  Ngorongoro / Serengeti Milli 
Parkı’na doğru yola çıkacağız. Aynı büyük bölge içerisinde yer alan Ngorongoro 
Volkanik Krateri içinde yer alan Milli Park ziyareti yapılacaktır. Masai dilinde ‘yaşamın 
armağanı’ anlamına gelen Ngorongoro, yaklaşık 20 km çapında, 600 metre 
derinliğinde ve 300 kilometrekare alanda olan bu krater nefes kesici bir doğa 
harikasıdır. Kraterin içerisinde 25.000 civarı hayvan yaşıyor. Bu kraterin diğer milli 
parklara göre en önemli farklarından biri içerisinde insanların da yaşamasına izin 
verilen tek koruma alanı olmasıdır. Bölgede ağırlıklı olarak Masai’ler yaşamaktadır. 
Günün sonunda bölgede fotoğraflarımızı tamamlayarak, gün batımını 
gerçekleştirdikten sonra, turumuzu bölgede tamamlayacağız ve yeniden Arusha 
bölgesine döneceğiz. Uzun ve yorucu bir gün olacaktır. Akşam yemeği servisimiz 
otelimizde alıyor olacağız. Geceleme otelimizde. 

Ngorongoro Koruma Alanı, Tanzanya'da Krater Dağlık alanında bulunan 
bir UNESCO Dünya Mirası ve koruma alanıdır. Ngorongoro Koruma Alanı'nı, 
Tanzanya devletinin bir kolu olan Ngorongoro Koruma Alanı Müdürlüğü idare 
etmektedir. 

 

 

Tanzanya, vahşi yaşam alanlarının bolluğuyla bilinen bir ülkedir. Ülkede, içinde ak 
sakallı Afrika antilobunun (Connochaetes taurinus mearnsi) da 
bulunduğu Serengeti adlı ovanın büyük bir kısmı yer almaktadır. Yine ülkede her 
yıl belli dönemlerde devasa boynuzlu hayvan göçleri görülmektedir. Öyle ki kurak 
mevsimlerde 250.000'e kadar antilop, yaşamlarını sürdürebilmek için beraber 
ormanlık bölgelere göçmektedir. Tanzanya'ya özgü 130 amfibyum ve 275'in 
üzerinde sürüngen türü bulunmaktadır. Bu türlerin büyük kısmı IUCN Kırmızı 
Listesi'nde yer almaktadır.[25] Tanzanya hükümeti, türlerin korunumunu 
adreslemek için "Biyolojik Çeşitlilik Hareket Planı" adında bir çalışma başlattı. "Gri 
yüzlü sengi" adı verilen bir fil faresi türü, 2005 yılında keşfedildi. Bu canlının 
sadece Udzungwa Dağları'ndaki iki ormanlık alanda gözlemlenebildiği belirtildi. 
Ülkede bu ve bunun gibi birçok daha keşfedilmeyi bekleyen türlerin olduğu 
düşünülmektedir. 
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9.Gün/  

KLIMANJARO / ISTANBUL 06.00  12.55 

Bu  sabah çok erken saatlerde otelimizden ayrılacağız. Klimanjaro Havalimanı’ndan 
uçuş saatimiz 06.00. Türk Havayolları ile İstanbul uçuşumuzu yapacağız. Varış 
saatimiz 12:55. Turumuzun sonu…  

  

  

Fiyata Dahil Olan Hizmetlerimiz   :  

-İstanbul / Nairobi - Klimanjaro / İstanbul arası Türk Havayolları ile Uçak Bileti 

- Nairobi (1), Mombasa(2), Amboseli(2), Arusha(2) toplam 7 gece 3 yıldızlı otellerde 
konaklama, Safari bölgelerinde Lodge tarzı oteller. 

- Programda belirtilen yemekler dahildir. (5 akşam yemeği, 1 öğle yemeği) 

- Tüm kahvaltılar dahildir. 

- Ejder Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti. 

- Safari bölgesinde 7-8 kişilik minivan mazda arazi araçları ile transferler 

- Zorunlu seyahat sigortası  

 

Fiyata Dahil Olmayan Servisler  : 

-Türkiye çıkış harcı (50 TL) 

- Yabancı personeller bahşişler personel tiplerin tamamı / Kişi başı: 550 TRY tavsiye 
edilen (Turun ilk günü toplanır) 

- Kenya vize kapıda alınır (50 USD) 

- Tanzanya vize kapıda alınır (50 USD) 

***BU ÜCRETLERİ KAPIDA NAKİT ÖDÜYORSUNUZ, YANINIZA 4 ADET 
VESİKALIK RESİM BULUNDURMANIZI RİCA EDİYORUZ.  

 

UYARI/ NOTLAR   
Bu turumuz için ‘’sarıhumma-yellowfever ‘’ aşısı tavsiye edilir. Aşı olduktan sonra verilen 10 yıl 
geçerli olan kartınızı il sağlık müdürlüğünde ücretsiz olarak temin edebilirisiniz. 

 


