شماره پکیج 1401-KE-05 :

کنیـا

 7شب و  8روزه
 10شهریور به 11شهریور

منطقه

درجه و
خدمات هتل

CONCORD HOTEL

نایروبی

*5

BB

KEEKOROK LODGE

ماسایی مارا

*5

FB

LAKE NAIVASHA COUNTRY
CLUB

نایواشا

*5

FB

BAOBAB BEACH RESORT

مومباسا

***** ویژه فصل مهاجرت بزرگ حیوانات*****
1شب نایروبی 2 +شب ماسایی مارا 1 +شب نایواشا 0 +شب مومباسا

دروازه آفریــقا
هر نفر در

اتاق  2تخته

1.990$

هر نفر در

اتاق  1تخته

2,690$

6تا  21سال

کودک با تخت

1,590$

 1تا  5سال

کودک با
تخت

1.290$

*ALL 4.5

*****به مبالغ فوق نرخ بلیط هواپیما حدود  25میلیون اضافه میگردد*****
خدمات :
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر ایرویز -ترانسفرهای فرودگاهی و بین شهری  -اقامت در هتل نایروبی با صبحانه -ماسایی مارا و نایواشا فول برد
و مومباسا ( ALLINCLUSIVEصبحانه,ناهار,شام و نوشیدنیهای رایگان) میباشد  -گشت شهری نایروبی و بازدید از مرکز پرورش زرافه ها -بازدید از
کارخانه صنایع دستی -یک وعده شام در رستوران معروف نایروبی(سرو استیک و انواع گوشتهای گریل بدون محدودیت )  -سه گشت سافاری در
ماسایی مارا و بازدید از قبایل بدوی ماسایی -گشت قایق سواری بر روی دریاچه نایواشا -گشت شهری مومباسا و بازدید از نمای قلعه پرتغالیها و بلوار
عاج فیل و بازدید از شهر قدیمی و بازار محلی,-ویزای توریستی کنیا  -بیمه مسافرتی – راهنما
توضیحات :
نرخ زیر  2سال  093$میباشد.
ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر بوده و آژانس هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیرقابل استرداد می باشد.
دو دوز واکسن و تست PCRکرونا 22ساعت قبل از پرواز در رفت و برگشت الزامی بوده و هزینه آن به عهده مسافر میباشد.
مدارک مورد نیاز :
یک قطعه عکس رنگی 6*4زمینه سفید
اصل پاسپورت با  2ماه اعتبار
مشخصات فردی ( آدرس محل کار و منزل با ذکر شماره تماس هر کدام و نام و مشخصات پدر و مادر با شماره تلفن)
مدت اخذ ویزا  2روز کاری می باشد.

برنامه سفر :
روز اول :
پرواز از تهران به نایروبی با هواپیمایی قطر ایرویزساعت20:43وبا  1:30ساعت ترانزیت رسیدن ساعت  32:25به فرودگاه نایروبی,ترانسفر به هتل محل اقامت و
دریافت اتاقها-پس از کمی استراحت ترانسفر به مرکز پرورش زرافه ها و و بازدید از کارخانه صنایع دستی کازوری –بعد از ظهر روز اول شام در رستوران خاص و متفاوت
کارنیوور(سرو گوشتهای گریل شده بدون محدودیت) – ناهار روز اول در تور شهری به عهده مسافر میباشد.
روز دوم:
پس از صرف صبحانه  ,حرکت به سوی ماسایی مارا با بهترین نوع ماشینهای سافاری تویوتا لندکروزر 4*4با سقف باز شو,معروفترین پارک حیات وحش جهان در فصل
مهاجرت بزرگ حیوانات ,حدود 6ساعت طول مسیر,رسیدن به هتل تحویل اتاقها در هتل زیبای , *5صرف ناهار و بعد از ظهر اولین تور سافاری و بادید از پنج پستاندار
بزرگ روی زمین -BIG FIVEبازگشت به هتل و صرف شام
روز سوم :
پس از صرف صبحانه تور سافاری دوم و بازدید از حیات وحش بینظیر آفریقا ,بازگشت به هتل و صرف ناهار و بعد از ظهر ادامه سافاری سوم و بازدید از قبایل معروف
ماسایی و بازگشت به هتل صرف شام و استراحت
روز چهارم:
پس از صرف صبحانه  ,چک اوت و ترانسفر به سمت دریاچه نایواشا -دریافت اتاقها در هتل فوق العاده  5ستاره در مجاورت دریاچه نایواشا و صرف ناهار-بعداز ظهر تور
قایق سواری بر روی دریاچه نایواشا و بازدید از اسبهای آبی ,عقابهای ماهیگیر و پلیکانها و بسیاری حیوانات و پرندگان دیگر .بازگشت به هتل صرف شام و استراحت
روز پنجم:
بعد از صرف صبحانه ،چک اوت از هتل و حرکت به سمت فرودگاه نایروبی با ماشینهای سافاری حدود  0ساعت ,پرواز به جزیره رویایی مومباسا و ترانسفر به هتل بینظیر
با چشم انداز اقیانوس هند,در این هتل امکان استفاده از کلیه امکانات سه هتل ساحلی در یک مجموعه استخرها و رستورانها به صورت(,صبحانه,ناهار,شام,نوشیدنیهای
رایگان )  ALLINCLUSIVEو امکان استفاده از بازیها و ورزشهای آبی
روز ششم و هفتم:
ریلکسیشن در فضای استخر و پیاده روی بر روی ماسه های سفید ساحل مومباسا و استفاده از بازیها و تفریحات آبی در هتل با خدمات ALLINCLUSIVE
روز هشتم:
پس از صرف صبحانه و تحویل اتاقها  ,حرکت به سمت شهر قدیمی مومباسا و پیاده روی در کوچه های قدیمی و بازدید از بیرون بنای قلعه پرتغالیها و بلوار عاج فیل,
و بازار ماهی فروشها و بازار محلی میوه های استوایی و بازار محلی چای,قهوه و ادویه جات  ,سپس حرکت به سمت فرودگاه مومباسا و پرواز به فرودگاه نایروبی و
کانکت به پرواز قطر ایرویز ساعت 11:13و پایان برنامه سفر

IKA-DOH 01 SEP 23:40 > 00:15

DOH-NBO 02 SEP 01:50 > 07:25
NBO-DOH 82 SEP 18:10 > 23:25
DOH-IKA 89 SEP 00:55 > 04:40

