
                                                                                                                                   
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Gün ISTANBUL -NAIROBI (KENYA)                       20:55    03:30+1 
Bugün saat 17:30’da İSTANBUL HAVALİMANINDA - EJDER TURIZM personeli ile 
buluşmayı takiben check in işlemlerimizi yapıyoruz, saat 20:05 de TÜRK HAVAYOLLARI 
ile NAIROBI yolculuğumuza başlıyoruz. Geceleme uçakta. 
 

2.Gün/  NAIROBI 
Sabah çok erken saatlerde Kenya’nın başkenti Nairobi’ye ulaşıyoruz. Varışta işlemlerin 
ardından otelimize erken giriş yapacağız. Özel aracımız ve yerel rehberimiz eşliğinde 
Nairobi otelimize geçiyoruz. Otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Nairobi şehir 
turumuz için otelimizden ayrılıyoruz. Turumuzun sonunda AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme 
otelimizde olacaktır. 
OTELİMİZ: IBIS HOTEL NAIROBI 3* vb. 
 

3.Gün/           NAIROBI-MOMBASA TREN YOLCULUĞU 08:20 
Bu sabah erken saatlerde otelde kahvaltımızı aldıktan sonra Tren İstasyonuna gideceğiz. 
0820 yerel treni ile NAIROBI- MOMBASA yolculuğu yapacağız. Yolculuğumuz yaklaşık 5,5 
saat sürecektir. 08:20 14:00 
Mombasa tren istasyonuna ulaşmamızı takiben, karşılanma ve otelimize transferimiz 
yapılacaktır. AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : Blue Marlin Beach Hotel 3* vb.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.Gün/        Watamu Deniz Parkı ve Sudi Adası Gezisi 
Bu sabah otelde alacağımız kahvaltı sonrası çevresi gezimizi yapmak üzere otelden 
ayrılacağız. Watamu Deniz Parkı Sudi Adası tekne turu yapacağız. Yüzme imkanı 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 imkanı olacaktır. Öğle yemeği için 
Sudi Adası'na gideceğiz.Bu turumuz için kano gezimizde olacaktır. Sahil ve deniz ile dolu 
 ÖĞLE YEMEKLİ güzel bir gün bizleri bekliyor. Turumuzun sonunda otelimize döneceğiz. 
Geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ: Blue Marlin Beach Hotel 3* vb. 
 

5.Gün/     MOMBASA-Amboseli Milli Parkı  Bölgesi 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası Mombasa otelimizden ayrılacağız. Bugün 
AMBOSELI MİLLİ PARKI  (SAFARI)  bölgesine gideceğiz. MINIVAN tipi araçlarımıza 
bineceğiz. Yolculuğumuz yaklaşık 7 saat sürecektir.   Varışı takiben otelimize ulaşacağız. 
AKŞEM YEMEĞİ ve geceleme otelimizde. 
OTELİMİZ : Hunter Lodge Otel 3* vb. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.Gün/      Amboseli Milli Parkı- Amboseli Gölü Turu 
Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası otelimizden ayrılacağız. Amboseli Milli 
Parkına giriş yapacağız. SAFARİ sürüşlerimize başlıyoruz.   Amboseli Milli Parkında Vahşi 
yaşam hayvanlarına göreceğiz. 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 YEMEĞİ ve geceleme 
otelimizde.  
OTELİMİZ:  AMOSELI 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 iskimatemiz ARUSHA olacaktır. Varışımızı takiben, serbest saatlerimiz 
olacak, Arusha da rehberimiz ile birlikte alış veriş için yerel pazarları gezebilirsiniz. 
OTELİMİZ: Green Mountain Hotel  3* vb. 
 
 

8.Gün/      ARUSHA -    KLİMANJERO MİLLİ PARKI 
Bu sabah erken saatlerde kahvaltımızı aldıktan sonra bölgeden ayrılıyoruz. Tanzanya 
içinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Klimanjero Milli Parkına gideceğiz. Tanzanya’nın 
en yüksek dağı olarak bilinir ve adı birçok filme konu olmuştur. Bu ziyareti yaptıktan sonra 
günümüzü tamamlayacağız. Bu akşam, Tanzanya YÜKSEK yayla bölgesinde bir gece 
geçireceğiz. Akşam saatlerinde LODGE a ulaşıyoruz. AKŞAM YEMEĞİ ve geceleme 
otelimizde. 
Klimajero  View Point Eco Lodge 3* vb. 
 

9.Gün/    KLİMANJERO –(uçuş)  ZANZIBAR     09:00 10:00 
Bu sabah Klimajero bölgesinden ayrılacağız. Havalimanına geçiyoruz, öğleden önce yerel 
havayolları ile ZANZIBAR uçuşumuzu yapacağız.  
Zanzibar havalimanına varışımızın ardından EJDER TURİZM yetkilileri tarafından 
karşılandıktan sonra özel aracımıza binerek konaklayacağımız tesise doğru yola 



koyuluyoruz. Keyifli bir yolculuğun ardından tesislerimize ulaşıyoruz ve konaklayacağımız 
odalarımıza yerleşiyoruz. Bu muhteşem doğada denizin kenarında yer alan tesisimizde 
vakit geçiriyor, dinleniyoruz. Geceleme tesisimizde.  ( YARIM PANSIYON) SABAH + 
AKŞAM 
OTELIMIZ: SUN SHINE MARINE LODGE 4* vb. 
 

10.Gün/    ZANZIBAR   
Sabah kahvaltımızın ardından tam gün sürecek güzel bir geziye başlıyoruz. 
PEMBA ADASI TURU   
Bu turumuz için kahvaltıdan sonra tesisten ayrılıyoruz. Keyifli bir tekne gezisi bizleri 
bekliyor olacak. Yüzme imkanı bulacağımız ve Zanzibar’ın birbirinden güzel koylarını 
keşfedeceğimiz turumuz günübirlik bir turdur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.Gün/    ZANZIBAR – Darüsselam UÇUŞU  /  18:00     19:00 
Bugun adada son günümüz. Akşam uçuşumuz var. 
Sabah kahvaltımızın ardından öğle saatlerinde valizlerimizle otelimizden ayrılarak çevre 
gezilerimize devam ediyoruz.  
STONE TOWN ŞEHİR TURU  
Bu turumuz için öğlen saatlerinde tesisten ayrılıyoruz. 3,5 saat sürecek turumuzda 
Zanzibar’ın tarihi merkezi olan Stone Town semti ziyareti yapılacaktır. Ziyaretimiz 
esnasında Anglikan Katedrali, Sultan Sarayı Müzesi, Eski Arap Kalesi, Harikalar evi ve 
eski köle pazarı göreceğimiz başlıca noktalar olacak. Turumuzun ardından akşam 
saatlerine doğru turumuzun sonunda havalimanına gideceğiz. Zanzibar / Darüsselam 
uçuşumuzu yapacağız. Darüsselam havalimanına ulaşıyoruz. Havalimanında bekleme 
yapacağız. 
Havalimanı bölgesinde yerel bir restoranda AKŞAM YEMEĞİ almak üzere alandan 
ayrılacağız. 
Gece saatlerinde tekrar havalimanına dönüyoruz. 
 

12.Gün/            Darüsselam -ISTANBUL              04:05 10:45 
Bu  gece yarısı   04:05 ‘de uçuşumuz var.TÜRK HAVA YOLLARI  ile  İstanbul uçuşumuzu 

yapacağız. Varış saatimiz 11:35 Turumuzun sonu. 

 

NOT :BU BÖLGE İÇİN SARI HUMMA AŞISI TAVSİYE EDİLİR. 

( Sağlık İl Müdürlüklerinden ücretsiz temin edilebilir) 

 

*PASAPORT GEÇERLİLİK SÜRENİZ  EN AZ 8 AY ( TUR BAŞLANGININDAN 

İTİBAREN)  SÜRESİ OLMALIDIR. 

 

Pemba Adası, Zanzibar'ın yaklaşık 80 km kuzeyinde yer alan ada. 

Zanzibar gibi düz ve kumluk değil, ormanlar ve verimli topraklarla kaplıdır ve Zanzibar’ın 
toplam baharat üretiminin %75’i Pemba tarafından sağlanmaktadır. 

Pemba Adası ile Afrika kıtası arasındaki Pemba Kanalı adı verilen derin çukur nedeni ile Pemba 
dünyanın en iyi dalış noktalarından biri konumundadır. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Zanzibar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zanzibar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Baharat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika


TURUMUZ  FİYATINA   DAHİL  HİZMETLER. 

 İstanbul / Nairobi - Darüsselam / İstanbul TÜRK HAVAYOLLARI ile ekonomi sınıfı 
uçak Bileti 

 Nairobi’de 1 gece (+yarım gün erken giriş), Mombasa’da 2 gece, Amboseli’de 2 
gece, Arusha’da 1 gece, Klimanjaro’da 1 gece, Zanzibar’da 2 gece olmak üzere 9 
gece 3* & 4* Yıldızlı Turistik Tesislerde Konaklama - Safari Bölgelerinde LODGE 
tarzı Oteller 

 Nairobi şehir turu 

 Nairobi – Mombasa arası ekonomi sınıfı tren bileti 

 Watamu Deniz Parkı ve Sudi Adası Turu  

 Amboseli Milli Parkı’nda Safari sürüşü  

 Klimanjaro Milli Parkı gezisi 

 Yerel Havayolları ile Klimanjaro / Zanzibar arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Zanzibar’da 2 gece yarım pansiyon (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) konaklama 

 Yerel Havayolları ile Zanzibar / Darüsselam arası ekonomi sınıfı uçak bileti 

 Pemba Adası Turu 

 Programda belirtilen yemekler 

 Tüm kahvaltılar 

 Ejder Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti 

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

 Covid-19 kapsamlı seyahat sağlık sigortası 
 

 
TURUMUZ  FİYATINA   DAHİL OLMAYAN HİZMETLER. 

 Yurtdışı çıkış harcı 50 TL 

 YABANCI PERSONELLER l Bahşişler-personel tiplerin tamamı / Kişi Başı 80usd 
(Turun ilk günü toplanır)-TAVSİYEDİR. 

 KENYA VİZE (KAPIDA) 50 USD 

 TANZANYA VİZE (KAPIDA ) 50 USD 

 Bu ücretleri kapıda nakit ödüyorsunuz. Sadece yanınızda 4 adet resim (vesikalık) 
bulundurmanızı rica ediyoruz. 

 Ülke girişlerinde talep edilen PCR test ücretleri  
 


