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PROGRAM ZÁJEZDU 

 

1.-2. DEN – Odlet z Prahy, přílet do Keni. Dle času příletu transfer, ubytování + pláž  

3-4 DEN – Národní park Tsavo East, doprava jeepem s otevřenou střechou, 
pozorování krokodýlů v řece Galana, projetí brány Sala Gate kde začíná 
opravdové safari. Uvidíte červené africké slony, pasoucí se stáda antilop a 
zeber, zvědavé paviány a velmi přísně vypadající buvoly. Přes cestu budou 
probíhat prasata bradavičnaté a žirafy se kolem vás budou procházet jako 
modelky. Ubytování je v hotelu Voi Safari Lodge s výhledem na napajedla, 
kam se chodí napájet zvířata z parku. Dále navštívíte Hipo point kde si zblízka 
prohlédneme hrochy a safari opět opouštíme bránou Sala Gate. 

 

5. DEN – Pláž + odpoledne návštěva řemeslnického trhu. 

6. DEN – Modré safari – Ranní odjezd z hotelu mikrobusem, který vás dopraví 
k výletnímu trajektu. Trajekt má prosklené dno, kterým můžete pozorovat 
mořský svět. Vyplouvat budeme ze zátoky Blue bay a budeme pozorovat okolí 
které nám nabídne pohled na překrásné pláže a nekontaminovanou přírodu. 
Zastavíme se na pláži Garoda, poté budeme pozorovat mořské želvy a delfíny. 
Navštívíme zátoku Waka Waka, kde budeme obědvat a uvidíme lokální 
folkloristické vystoupení kmenu Ghiriama.                                                 

19.2. - 6.3. 2020 

   Cena zahrnuje: 
 Leteckou přepravu Praha – Keňa a zpět vč. všech tax a poplatků   
 Transfer letiště – hotel – letiště  
 13 nocí v hotelu Boutique Nyumbani Tembo se snídaní 
 1 noc ve VOI Safari Lodge (v rámci výletu na Safari zahrnutého v ceně) vč. oběda, večeře a snídaně (nápoje za 

poplatek) 
 Česky mluvící průvodce 
 Technický doprovod pro cestu z/do Prahy 
 Vstup do Safari 
 Všechny výlety dle programu - SAFARI (Národní park Tsavo East), Návštěva řemeslnického trhu, Modré Safari, 

Rovine di Gede + Che Schale + Robinsonův ostrov + Marafa, Watamu day s večeří na bázi krokodýl (náhrada 
místo krokodýla lze i jiný pokrm) 
 

  Cena zájezdu nezahrnuje: 
 Vízum 
 Spropitné 
 Komplexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro případ storna zájezdu 

    

  Příplatky: 
 Dvoulůžkový pokoj superior 2 000 Kč/os 
 Jednolůžkový pokoj standard 5 000Kč, pokoj superior 7 000 Kč 
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64 990 Kč 



 

     7. – 8. DEN - Volno 

9. DEN – Rovine di Gede výlet do trosek starobylého 

arabského města, které pochází z 13. Až 17. Století. 

Nalezneme zde trosky osmi moskejí nebo několik významných 

hrobek. Che Schale, po prohlédnutí Rovine di Gede se 

přesuneme na ohromnou písčitou pláž zvanou Che Schale kde 

budeme pozorovat několik druhů ptačí říše. Uvidíme zde i 

největší solné doly v Keni zvané Saline.  Dále Robinsonův 

ostrov na který nás přepraví převozník zpívající národní písně, 

při čemž se budeme kochat nekontaminovanou přírodou. 

Jako poslední atraktivitu tento den navštívíme Marafu, což je místní propast zvaná též ďáblova kuchyně. 

Nejkrásnější pohled na ní je při východu a západu slunce. Propast si můžeme projít nebo se jen tak kochat 

krásami propasti a jejího okolí. 

10. – 11. DEN – Volno 

12. DEN – Watamu, výlet do blízkého městečka. Prohlídka rybářského městečka kde se setkáme s pravým 

keňským životem. Můžeme si zde projít starobylé ulice, kde nalezneme spoustu obchůdků. Večer budeme 

mít příležitost ochutnat čerstvé krokodýlí maso v příjemné restauraci v centru Watamu. 

13. DEN – Volno 

14. DEN – Odlet zpět z Keni do Prahy. 

 

Boutique Hotel Nyumbani Tembo  

Krásný boutique hotel obklopený exotickou zahradou disponuje pouze 7 pokoji a to buď 

typu standard, nebo superior. Do centra Watamu je to cca 5 min. pěšky. Nachází se zde 

restaurace, venkovní bazén a bar. V blízkosti hotelu je mnoho zajímavostí, např. 700 m 

od hotelu se nachází hadí bio farma, méně než 1 km je pak mořský přírodní park 

Watamu  a cca 13 minut pěšky je Watamu Supermarket.  

 

 

 

Pláž: Hotel se nachází cca 400 m od krásné písečné pláže Watamu. 

Vybavení: Hotel nabízí bezplatné Wi-Fi ve společných prostorách, satelitní TV, 

masážní místnost, venkovní bazén, charakteristickou tropickou zahradu a pěkný bar (ideální pro relaxaci). 

Boutique Hotel Nyumbani Tembo nabízí ubytování se snídaní nebo polopenzi. Bar a restaurace jsou otevřeny 

po celý den. 

Pokoje: Hotel disponuje 7 dvoulůžkovými pokoji s vlastní koupelnou a klimatizací, rozloženými na 3 

podlažích a každé patro má relaxační část a sdílenou jídelní část.  

INFORMACE a REZERVACE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
QUALITY TOURS s.r.o., Myslíkova 174/23, 11000 Praha 1 a Mukařovská 1740/22, 10000 Praha 10, tel.: 00420 226259060-2                                                                                                                    

LINKA ZDARMA:  800 707 111, e-mail:  info@qualitytours.cz, rezervace@qualitytours.cz,                                                                                                                                                                                          
web: www.qualitytours.cz, www.cestovaniproseniory.cz 

 


