
 2 DNIOWE SAFARI –

TAITA HILLS 

 

DZIEŃ 1   

05:00 – wyjazd z hotelu , przejazd przez Mombasę wjazd na drogę prowadzącą do Nairobi. Po drodze 

przerwa na toaletę, możliwośd zakupu napojów zimnych, kawy i pamiątek. Przejazd w kierunku 

rezerwatu Taita Hills.  

Krajobraz Taita Hills to połączenie sawanny i kamienistych wzgórz. W rezerwacie żyje wiele 

bawołów, antylop impala i kudu, duże prawdopodobieostwo napotkania lwów, a także 

lampartów i gepardów.  

Nasz pierwszy ‘Game Drive’ czyli przejazd po Parku w poszukiwaniu zwierzyny. Doświadczony 

kierowca-przewodnik będzie poszukiwał zwierząt w oparciu o własne doświadczenie, a także 

kontaktując się przez CB Radio czy telefon z innymi jeżdżącymi po Parku kierowcami.  

12:00/13:00 – dojazd do hotelu Sarova Taita Hills Game Lodge na obiad w formie bufetu. Tu także 

wypełnimy kary kwaterunkowe, nie jest to jednak hotel w którym spędzimy noc.  

Po obiedzie odpoczynek (możliwośd skorzystania z basenu). Około 16:00 gdy temperatura powietrza 

trochę opadnie wyjazd na kolejny ‘Game Drive’ , poszukiwanie zwierząt i podziwianie widoków do 

godziny  18:00 – 18:30  (nie wolno jeździd po Parku po zapadnięciu zmroku). 

 

Powrót do hotelu Sarova Salt Lick Game Lodge.  Jest to bardzo urokliwy hotel z dużym wodopojem, 

który wabi wiele zwierząt wieczorem- idealne miejsce do wieczornych obserwacji zwierząt z tarasu 

widokowego, w hotelu znajduje się podziemny tunel, którym można przejśd do punktu 

obserwacyjnego, można także zamówid budzenie w recepcji w trakcie nocy jeśli pojawi się 

zadeklarowane  przez na s zwierzę.   

Kolacja w hotelu, możliwośd obserwacji zwierząt z tarasu widokowego, nocleg. 

 



DZIEŃ 2 

Wczesna pobudka i wyjazd na poranny ‘Game Drive’ około 06:00 rano. Przed wyjazdem w holu 

dostępna kawa/herbata. Poranek jest najpiękniejszą porą na podziwianie Parku, w tym czasie także 

możliwośd napotkania zwierząt jest największa ze względu na ich wędrówki do wodopoju, a także 

niższą temperaturę. Powrót do hotelu na śniadanie około 08:30-09:00. 

10:00-10:30 Wykwaterowanie i wyjazd z hotelu, a następnie powrót do Malindi. Po drodze 

możliwośd odwiedzenia wioski masajów. 

 

  

 

 

 CO ZABRAD: 

 KREM Z FILTREM 

 NAKRYCIE GŁOWY 

 OKULARY PRZECIWSŁONECZNE 

 PREPARAT ODSTRASZAJĄCY KOMARY 

 WYGODNE, PRZEWIEWNE OBUWIE I UBRANIA 

 DŁUGIE SPODNIE I BLUZĘ – PORANNE I WIECZORNE 

‘GAME DRIVE’ BYWAJĄ CHŁODNE 

 APARAT FOTOGRAFICZNY 

 WYMIENNE BATERIĘ 

 LORNETKĘ 

 KOSTIUM KĄPIELOWY 

CENA ZAWIERA: 

 OPŁATY PARKOWE 

 TRANSPORT MINI VANEM SAFARI Z    

OTWIERANYM DACHEM 

 OPIEKĘ ANGIELSKO JĘZYCZNEGO KIEROWCY -    

PRZEWODNIKA 

 WODĘ W SAMOCHODZIE  0,5 L. NA OS. NA DOBĘ 

 ZAKWATEROWANIE Z PEŁNYM WYŻYWIENIEM  

 (OBIAD, KOLACJA I ŚNIADANIE) 

 

 

 



 

CENA NIE ZAWIERA: 

 

 NAPIWKU DLA KIEROWCY PRZEWODNIKA 

 NAPOJÓW PODCZAS OBIADU I KOLACJI 

 OPŁATY ZA OPCJONALNĄ WYCIECZKĘ DO  

               WIOSKI MASAJÓW (20 USD)  

 

 

 

 

 

 

info@costotours.com +254 704 135 984 
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