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GC 1881 

 

Essència de Kenya 10 dies 

La Gran Migració a Kènya amb Samburu 

 
Explora el desti històric dels safaris a l’Àfrica oriental, des del nord desèrtic, vorejant el mont Kènya, amb les reserves de 
Samburu i Buffalo Springs, el paradís ornitològic del llac Nakuru passant per les catarates Thomson i acabant a Masai Mara, 
considerada la millor reserva d’animals del món. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1. Vol internacional a Nairobi. 

Dia 2.- Arribada i trasllat a l’hotel: visites opcionals 

(museu Karen Blixen, orfanat elefants). Nit a Nairobi. 

Dia 3.- Ruta cap al mont Kènya i el territori kikuyu. Per la 

tarda, safari a la reserva de Samburu-Buffalo Springs. Nit. 

Dia 4.- Safari tot el dia a Samburu. Nit. 

Dia 5.- Trasllat fins al llac Nakuru, paradís ornitològic i 

santurari del rinoceront blanc, visitant en ruta les 

cascades Thomson. Safari per la tarda. Nit. 

Dia 6.- Sortim cap al fabulosa reserva de Masai Mara 

amb magnifiques pastures i aigua que atrauen a molts 

animals. Safari fins al vespre. Nit. 

Dia 7.- Dia sencer a Masai Mara visitant la zona del riu 

Mara on es produeix el pas dels herbívors durant la 

migració amb la presència dels depredadors. Nit. 

Dia 8.- Safari pel mati i trasllat a Nairobi. Nit a la capital. 

Dia 9.- A l’hora prevista, trasllat a l’aeroport. 

Dia 10.- Arribada a la ciutat d’origen. 

Extensió a Zanzibar 3 nits/4 dies:  Des de 350€ 

per persona (inclou vols Nairobi-Zanzibar, trasllats, 

hotel 3 estrelles en platja en mitja pensió) 

Preus i Condicions:  Des de 2.350€/ persona 

Inclou:  trasllats, pensió completa durant els safaris en mixte tendet-lodge, esmorzar a Nairobi, entrades als parcs i reserves 

nacionals, transport en 4X4 sostre abatible, guia de parla hispana naturalista en privat, aigua mineral il.limitada durant els 
safaris, assegurança mèdica local, assistència tota l’estada. 
 

No inclou:  vols internacionals (et busquem la millor opció), assegurança d’anul.lació, visat Kènya (50 USD), despeses… 
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                             Riu Mara (Masai Mara)                                                                      Nairobi 


