
                                      
 
 
 

 

 

 

 

 

 روزه 10شب و  9 کنیاتور بزرگ  
 

 شب مومباسا 3+شب ماسایی مارا   2+شا  شب دریاچه نایوا 2شب نایروبی+ 2

 

 درجه هتل
هرنفر دراتاق 

 دوتخته
 یک تخته

 کودک با تخت

 سال 6-12

 بدونکودک 

 سال 6 - 2تخت

Park Inn by Radisson Nairobi 
Lake Naivasha Country Club 
Keekorok Lodge 

Beach resort Baobab 
 

5*BB 

5* FB 

5* FB 

5* ALL 

دالر +  2280

 بلیت

دالر +  2850

 بلیت

دالر + 1630

 بلیت

دالر +  1100

 بلیت

 
 :تور خدمات

 

راهنماي فارسي زبان + ترانسفر فرودگاهي +  + شاموعده  7و  ناهاروعده  6 هتلهادر تمام باز بوفه به صورت صبحانه   
+ اخذ ويزاي  همراه با وروديه ها روز های بازديد + اجرای کليه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها درايرالين قطر بليط هواپيمائي

  مومباسا و بلعکس +بيمه مسافرتیو  نايروبی+ ترانسفر هوايی بين شهرهای کنياكشور 
 

 مدارک الزم :
 

+فرم  امضاء شده توسط صاحب گذرنامه ماه اعتبار  7با زمينه  سفيد + اصل پاسپورت با   x 6 4قطعه عكس رنگي 1 
 مشخصات فردی

 

 :توضيحات 
 .می باشدپرداخت ورودیه کلیه مکانهای دیدنی طبق برنامه باال به عهده آژانس 

و مسیر رفت در  رد تایید هواپیمایی قطرایرویزساعت قبل از پرواز در مراکز مو 72کرونا  PCR  منفی تست

 ه آن توسط مسافرین پرداخت میگرددو هزین الزامی میباشد برگشت 

 

 سال بعهده مسافراست. 60يمه تکميلی با پوشش کرونا با مبلغ باال در صورت نياز و باالی هزينه ترجمه مدارک و ب 
 

 آژانس ثبت نام کننده ميباشد مسافرو مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده. 
 

 

 شهریور 16       /    مرداد   26          /   تیر    16         :    تاریخ سفر
 

 

 

 

 (Park Inn by Radisson Nairobi Westlands 5star Top )نایروبیشب اقامت در  2

http://keekorok-lodge.com/


 

 

 برنامه سفر تور کنيا
 

 : اولروز 
به اتفاق راهنمای تور برای  18مسافرین می توانند در ساعت  ترانسفر به سمت هتل اخذ اتاق ها و استراحت ورود به نایروبی، 

دقیقه ای هتل برای صرف شام استفاده نمایند ) هزینه غذا و نوشیدنی  5در فاصله   Fogo Gauchoشام از رستوران برزیلی
 ها به عهده مسافرین می باشد( 

 :  دومروز 
صبح از هتل جهت بازديد از مرکز نگهداری فيل های بی سرپرست)در صورت  8:00ر هتل ، حرکت ساعت صرف صبحانه د

فعاليت تحت تاثير ويروس کرونا( ،  سپس گذر از مرکز شهر و ديدن ساختمان پارلمان کنيا و ساختمان های مرکزی سپس 
سازی و بازار محلی کازوری در ادامه توقف برای صرف بازديد از مرکز نگهداری زرافه ها در ادامه بازديد از کارخانه مهره 

بازگشت به هتل  15) هزينه ناهار و نوشيدنی ها به عهده مسافرين می باشد ( در ساعت   Tamamboناهار در رستوران 
 و استراحت 

 :  سومروز 
 .ترانسفر به سمت هتل در کنار دریاچه زیبای نایواشا صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق ها 

 
 (Lake Naivasha Country Club 5star Top)(Full Board)سرويس  نايواشاشب اقامت در  2

بعد از صرف نهار اجرای گشت حدود یک ساعته قایق بر روی دریاچه نایواشا  ،اخذ اتاق و استراحت ورود به هتل : سومروز 

در کنار دریاچه. بازگشت به هتل و  های حیوانات گونه سایرطبیعت بی نظیر و اسب های آبی و عقاب های ماهیگیر و و تماشای 

 صرف شام و استراحت.

 : روز چهارم

. بازگشت به هتل و اجرای گشت جزیره زیبای کرسنت واقع در دریاچه نایواشا 15در ساعت  صرف صبحانه و ناهار در هتل 

 صرف شام و استراحت

  : پنجمروز 

صبح، زمان این ترانسفر در  7ایی مارا به صورت زمینی در ساعت حرکت به سمت پارک جنگلی ماس،  صرف صبحانه در هتل

 ساعت و نیم می باشد.  5حدود 

 (Keekorok Lodge 5star Top )(Full Boardماسايی مارا )سرويس شب اقامت در  2
 : پنجمروز 

  ، صرف شام.هتل حت دراستراو صرف نهار و تحویل اتاق ها  هتلورود به  

 :  ششمروز 

و   دومدر بعد از ظهر اجرای گشت سافاری بازگشت به هتل و صرف نهار ، سافاری  اجرای گشت،  صرف صبحانه در هتل

 .استراحت در هتل ، صرف شامبازگشت به هتل(MASSAI VILLAGE), بازدید از قبایل بدوی ماسایی مارا 

 

 : هفتمروز

رف صبحانه بسته بندی شده توسط هتل در طی مسیر و ترانسفر به سمت فرودگاه نایروبی جهت صبح، ص 5:30ساعت بیداری 

  14:00عزیمت به مومباسا و پرواز به سمت مومباسا در ساعت 

 (Baobab Beach resort 5star Top )(  All Inclusivesمومباسا ) سرويسشب اقامت در  3
 ، صرف شام در هتلترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحتو سپس   15:30مومباسا در ساعت ورود به  : هفتمروز 
 از سواحل رویایی و ماسـه ســفید مومباسا ، وقت آزاد و استفاده از صرف صبحانه درهتل :   هشتمروز 
 از سواحل رویایی و ماسـه ســفید مومباسادر هتل ، وقت آزاد و استفاده از صرف صبحانه  : نهمروز 
 ل ، ترانسفر به سمت فرودگاه و ترک مومباسا به مقصد نایروبی جهت عزیمت به تهرانصرف صبحانه در هت : دهمروز 

 

http://keekorok-lodge.com/

