
 4 DNIOWE SAFARI – 

 MASAI    MARA  &    

JEZIORO    NAKURU  

DZIEŃ  1  

07:00 – Odbiór z wyznaczonego miejsca spotkao w Nairobi, przejazd do rezerwatu Maasai Mara. 

Podczas podróży przystanek w punkcie widokowym Doliny Ryftowej.  

 Rezerwat Narodowy Maasai Mara został założony w 1961roku, obejmuję obszar  1800 km 2 . Co roku 

w rezerwacie ma miejsce jeden z naturalnych cudów świata – Wielka Migracja Antylop Gnu i zebr 

przez rzekę Mara. Mara jest także licznie zamieszkana przez lwy, geparty i lamparty.  

 

 

 

12:00-13:00 – Przyjazd do Rezerwatu Maasai Mara, zakwaterowanie i  obiad w wybranym hotelu. Po 

obiedzie czas na chwilę odpoczynku w oczekiwaniu na zelżenie afrykaoskiego upału.  

Godzina  16:00 kiedy temperatura opada, a zwierzęta stają się bardziej aktywne jest idealną porą na 

Game Drive (przejażdżkę po Parku w poszukiwaniu zwierzyny), który będzie trwał aż do zapadnięcia 

zmroku około 18:00 – 18:30. 

Kolacja i nocleg w hotelu.  



DZIEŃ 2   

 Pobudka o wczesnych godzinach, aby wyruszyd na poranny Game Drive o 06:30. Przed wyjazdem w 

holu hotelowym 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/kempingu na śniadanie około 08:30-09:00. 

Po śniadaniu kolejny Game Drive, podczas którego chętni po uwcześniejszym uzgodnieniem z 

kierowcą mogą odwiedzid wioskę masajską. . 

12:00/13:00 –Obiad , a po nim czas na chwilę odpoczynku.  

 

Około 16:00 kolejny   Game Drive . 18:00-18:30 – Powrót do obozu, kolacja i nocleg.  

DZIEŃ 3 

Wczesne śniadanie i wykwaterowanie z hotelu/ kempingu, a następnie przejazd do Parku 

Narodowego Jeziora Nakuru.  

Park Narodowy Jeziora Nakuru jest znany z dużych ilości flamingów, jednakże stanowi raj dla 

wszystkich obserwatorów ptaków!(Naukowcy odnotowali ponad 400 gatunków na tym terenie). Poza 

ptakami możemy liczyd na spotkanie z nosorożcem, żyrafami, lwami, lampartami i hienami. 

Po wjeździe do Parku rozpoczniemy Game Drive. 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 – Przyjazd do Lake Nakuru Lodge na obiad i zakwaterowanie. Po obiedzie chwila czasu 

na relaks, istnieje możliwośd skorzystania z basenu 

16:00 Pora na kolejny  Game Drive . Będziemy szukad zwierząt i podziwiad widoki do 18:00 – 18:30  

(nie można jeździd po Parku po zmroku).  



Kolacja i nocleg w hotelu. Z tarasu widokowego hotelu można obserwowad zwierzęta.  

 

DZIEŃ 4 

Wstaniemy wcześnie rano I po filiżance kawy/herbaty dostępnej w holu, około  06:30 wyruszymy na 

kolejny Game Drive.   

08:30-09:00 śniadanie w hotelu. Po śniadaniu wykwaterowanie i ostatni Game Drive po drodze 

wyjazdowej z Parku. Tu kooczy się nasze safari i zaczynamy podróż powrotną do Nairobi.   

  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 

 

mailto:info@costotours.com

