
              Speciální atraktivní akce 
 

                Keňa – to nejlepší 
 
                                                       

 

Vážení přátelé cestování, 

    ve spolupráci s našimi partnery jsme pro vás připravili další lahůdku. Po nabídce 
speciální akce na delší termín (nalzenete mezi dalšími nabídkami) jsme pro vás 
připravili i kratší variantu atraktivní akce do Keni. Po návštěvě nejhezčích a 
nejznámějších lokalit, národních parků a rezervací (např. Aberdares, Navaisha Lake, 
Masai Mara, Amboseli, Ol Pejeta a dalších) bude program akce zakončen pobytem u 
moře v krásném resortu v jižní části Keni, nedaleko Mombasy. Po celou dobu vás, 
kromě velice atraktivního programu, čeká kvalitní ubytování kategorie a plná penze. 
Na určitý počet zájemců čeká velice zajímavé cenové zvýhodnění. 
 

 



 
 

Termíny naleznete u ceníků  (ubytování na 9 nocí) 

 

 

Program akce 

 

1 den:    Praha – Amsterdam - Nairobi                 

Odlet brzy ráno z letiště Václava Havla Praha do Amsterdamu a po přestupu odlet do  

Nairobi. Po večerním příletu na mezinárodní letiště Jomo Kenyatta v Nairobi a  

odbavení následuje transfer do hotelu Ibis Styles hotel 4* a ubytování.  

 

 

2. den     Nairobi – Masai Mara            (snídaně / oběd / večeře) 

Cca v 7.00 hodin snídaně, po níž následuje cesta do rezervace národního parku Masai 

Mara, přes Narok. Cesta nabízí nádherné scenérie a spoustu zážitků. Je to snad jediné 

místo v Keni, kde mohou návštěvníci vidět zvířata ve stejně hojném počtu, jako před sto 

lety. NP Masai Mara je totiž obdařen trvalým zásobištěm vody, a proto se zde zdržuje 

stálá populace.  

Po příjezdu do Mara Fig Tree Camp 4*, ubytování a oběd.  

Odpoledne prohlídka národního parku.  

Poté návrat do Campu, večeře a nocleh. 

 

Národní park Masai Mara 

Rezervace Masai Mara se rozprostírá na rozloze více než 1500 kilometrů čtverečních a 

je jedním z nejoblíbenějších turistických destinací v Keni. Tato rezervace se nachází 

mezi Great Rift Valley a Viktoriiným jezerem. Bažinatá půda poskytuje lepší přístup 

k vodě pro zvěř a horší přístup pro turisty. Východní konec je nejblíže od Nairobi a tudíž 

je snadněji přístupný pro turisty.Rezervace Masai Mara je považována za klenot pro 

sledování divoké zvěře v Keni. Dle záznamů zde žije 95 druhů savců, obojživelníků a 

plazů a přes 400 druhů ptáků. Nikde v Africe nenajdete více volně žijících živočichů, 

než právě tady. A proto je poměrně velká pravděpodobnost, že návštěvník zde spatří 

velkou pětku (buvola, slona, levharta, leva a nosorožece). 

http://www.ckpremium.cz/files/user/filess/docs/ibis-styles-hotel-nairobi.pdf
http://www.ckpremium.cz/files/user/filess/docs/kena-fig-tree-mara-camp.pdf


  

   

  

 

3. den     Masai Mara           (snídaně / oběd / večeře) 
Celodenní návštěva rezervace s více než 450 druhy ptáků a hojností velkých druhů 
savců. Národní rezervace Masai Mara patří mezi nejznámější v Keni. Byla založena 
v roce 1961 a každý rok tudy migruje více jak 2 miliony zvířat z NP Serengeti. 
Rezervace má více ekosystémů a řeku Mara River, která je důležitou životní tepnou. 
Masai Mara je proslavena svými šelmami, ze kterých je možno běžně vidět lvy, 
gepardy, hyeny i levharty. Jsou zde k vidění samozřejmě také žirafy, různé druhy 
antilop, nosorožci dvourohé a další. Řeky jsou zase plné hrochů a krokodýlů.  

    



 

   
  
Prohlédnete si pláně i kopce, kde spatříte krásné scenérie s kouzelným výhledem na 
divokou zvěř, pohybující se v přirozeném prostředí.  
K večeru návrat do tábora Fig Tree Mara Camp 4*, večeře a nocleh. 
 
 
 
4. den      Masai Mara – Lake Naivasha            (snídaně / oběd / večeře) 
 

Po snídani odjezd k jezeru Naivasha s velkolepým postavením na úpatí údolí Rift 
Valley, po cestě uděláme zvláštní zastávku, abyste si mohli užít výhledy na údolí 
Great Rift Valley. Jezero Naivasha s množstvím rozmanitých ptáků a opic Colobus, 
které jsou často vidět v baldachýnu arabských lesů v okolí jezera a na severním 
břehu jezera Buffalo, Waterbuck a Eland jsou často vidět pasoucí se. V oblasti 
Naivasha další turistické atrakce místo zahrnuje Hell's Gate a Mount Longonot 
národní park. Příjezd a odbavení, oběd a relaxace.  
Odpoledne možnost fakultativně jízdu po jezeře s procházkou po srpovém ostrově. 
Večeře a nocleh v Naivasha Sopa Resort 4*. 
 

 
  Národní park Naivasha Lake 

  Naivasha se nachází v nejvyšší nadmořské výšce 1,884 m n. m., ve složité geologické  

  kombinaci vulkanických hornin a sedimentárních ložisek z větší éry pleistocénu jezera.   

  Na rozdíl od přechodových proudů je jezero napájeno pomocí trvalých přítoků řek   

  Malewy a Gilgil.  Jezero nemá žádný odtok, ale protože je voda poměrně čistá,  

  předpokládá se, že se ztrácí do země. Celková plocha jezera je 139 km. Je obklopeno  

  bažinami, které se rozkládají na ploše 64 km čtverečních, ale to se může ve velké míře  

  měnit a to v závislosti na množství srážek. Jezero má průměrnou hloubku 6 m a  

  maximální hloubka je 30 m. Město Naivasha leží na severovýchodním okraji, vysoko  

  nad jezerem a tvoří vchod do národního parku.  

http://www.ckpremium.cz/files/user/filess/docs/kena-fig-tree-mara-camp.pdf
http://www.ckpremium.cz/files/user/filess/docs/kena-naivasha-sopa-resort.pdf


  

    
 
 

 

  5. den       Lake Naivasha - Amboseli park       (snídaně / oběd / večeře) 

Po snídani odjezd, přes Nairobi, do národního parku Amboseli. Park se nachází ve 
stínu nejznámějšího symbolu Afriky, Kilimandžára, nejvyšší hory v Africe a nejvyšší 
volně stojící hory na světě. Zasněžený vrchol hory bude fascinující dominantou 
pozadí, při fotografování divoké zvěře a kouzelných scenérii.  Podzemní proudy 
na ploše pod Kilimandžárem vytváření bažiny, které přitahují bohatou rozmanitost 
divoké zvěře a ptactva.   
Poté dorazíte do resortu Kibo Safari Camp 4*, kde se ubytujete.  

  

Národní park Amboseli 
Národní park Amboseli je známý svojí velkou sloní populací a některých působivě 
statných býků, kteří se vyžívají ve velkých bažinách. Tato oblast je domovem mnoha 
komunit Masajů, nacházejících se kolem parku. Park má rozlohu 400 km čtverečních. 
Zde můžete pozorovat stáda pakoňů, zeber a impala, jak se pasou na otevřených 
pláních. Existují oblasti, akátové lesy, které jsou vhodné na dobré pozorování ptáků a 
které jsou domovem mnoha drobných savců. V parku je možno poměrně často vidět i 
gepardy. Hlavní dominantou Amboseli je Kilimandžáro. Jeho vrchol ve výšce 5.895 m 
nad mořem z něj dělá nejvyšší horu Afriky. Při jasné obloze a často v dopoledních 
hodinách jsou návštěvníci odměněni nádherným výhledem na sněhem pokrytý vrchol 
hory. 

http://www.ckpremium.cz/files/user/filess/docs/kena-kibo-safari-camp-amboseli.pdf


      

 

  6. den      Amboseli park – Tsavo West           (snídaně / oběd / večeře) 

Brzy ráno odjezd do národního parku Amboseli. Po návratu do Campu bude snídaně 
a poté odjezd do národního parku Tsavo West. Cesta prochází krásnou  přírodou s 
různorodými ekonomickými aktivitami a řídkou divokou přírodou. Oběd v Kilaguni 
Serena Safari Lodge a poté návštěva národního parku.  
Po skončení odjezd do Voyager Ziwani Camp 4*, ubytování a večeře. 

Tsavo West National Park                 
Národní park Tsavo West National Park pokrývá plochu 7065 km2, přibližně 30% 
rozlohy národních parků v Keni a obsahuje rozmanitost přírodních míst, volně žijících 
živočichů a horskou malebnou krajinu. 
V parku je obrovská rozloha savany táhnoucí se od Mtito Andei, podél silnice 
Mombasa-Nairobi až na jih k tanzanské hranice. The North Eastern hranice podél 
silnice napojuje Tsavo East National Park, ale Tsavo West má pestřejší topografii s 
pestřejší škálou stanovišť, než svého souseda. stanoviště parku patří otevřené pláně 
se střídají s Savannah pouzdrem a polopouštními křovinami, lesy akácie, skalními 
hřebeny se širším rozsahem izolovaných kopců; pásy říční vegetace, palmových 
houštin a horského lesa na Chyulu Hills. Tam jsou četné skalní výchozy a hřebeny a 
část parku, směrem k Chyulu Hills, je nedávného sopečného původu s proudy lávy a 
popela kuželů včetně lávového proudu Shetani, příklad nedávného volacano. V 
dalekém jihozápadním rohu, na hranici Keni a Tanzanie se nachází jezero Jipe (Lake 
Jipe), jehož část se nachází v parku. Jedná se o velmi atraktivní jezero, které je 
zásobováno odtokem vody z hory Kilimandžára a severní hory Pare. V Mzima 
Springs, tryská přefiltrovaná voda, zespodu lávového hřebenu Chyulu Hills do řady 
jasných bazénů. 
 

 

http://www.ckpremium.cz/files/user/filess/docs/kena-voyager-ziwani-camp.pdf


 

            

   

 

 

  7. den      Tsavo West - Mombasa             (snídaně / oběd / večeře) 

Po snídani v campu návštěva národního parku Tsavo West. 

     

V průběhu cesty obědový picnic a poté odjezd do Mombasy.  
K večeru dorazíte do přímořské oblasti Diani, kde se ubytujete v Pinewood Beach 
Resort 4* - večeře v resortu.  

 

 

  8. den        Mombasa                (snídaně / ------  / večeře) 

  Po snídani v resortu máte volný den na relax u moře. 

  Večeře v resortu.    

http://www.ckpremium.cz/files/user/filess/docs/kena-pinewood-beach-resort.pdf
http://www.ckpremium.cz/files/user/filess/docs/kena-pinewood-beach-resort.pdf


   

    

 

 

  9. den       Mombasa                   (snídaně / --------- / večeře) 

  Po snídani v resortu máte volný den na relax u moře. 

  Večeře v resortu.    

   

   

 

  10.den        Mombasa – Nairobi - Amsterdam - Praha    

  Cca v 1 hodinu po půlnoci (bude upřesněno) transfer na letiště a přelet do Nairobi. Po 

přestupu odlet do Amsterdamu a následně do Prahy. Přílet do Prahy již 17:45 hodin. 
                   
                                                                                                                        *  změna programu vyhrazena 



Informace o ubytování:                                                                                                                                                                

 

Ibis Styles hotel Nairobi  4*  

Hotel Ibis Styles se nachází v Nairobi, ve čtvrti Westlands. Hosté si mohou využít 

restauraci, bar, lobby a další. V celém objektu je k dispozici bezplatné Wi-Fi 

připojení. Každý pokoj je vybaven klimatizací, TV s plochou obrazovkou a sat. 

Příjmem, plně vybavenou koupelnu ( vybavení patří bezplatné toaletní potřeby a 

vysoušeč vlasů) a další vybevení. 

 
. 

   
. 

     



 

Fig Tree Mara Camp  4* 

Tento kvalitní camp se nachází na severním okraji nejznámější africké rezervace Masai 

Mara a je ideálním výchozím místem na výjezdy do všech přístupových oblastí 

národního parku. Camp nabízí celkem 70 ubytovacích zařízení, které jsou rozděleny do 

několika kategorií. Všechny jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a některé i 

malou terasou. Hostům je k dispozici velká restaurace, dva bary, plavecký bazén, 

konferenční místnost s videem, obchod, zdravotní služba. Camp nabízí, kromě jiného, i 

lety balónem nad národním parkem Masai Mara. 

 

  
 

     

     

 



Naivasha Sopa Resort  5* 

Na jižním břehu jezera Naivasha se nachází resort Lake Naivasha Sopa. Jezero je 

jediné sladkovodní v africké Velké příkopové propadlině. Resort perfektně zapadá do 

jeho přirozeného prostředí. Byl jedním z prvních v Keni a je ideální základnou, ze které 

se dá dobře prozkoumat okolní krajina, nedaleké národní parky a přírodní rezervace. 

Nachází se cca 100km od Nairobi a dostanete se sem po asfaltové silnici. Cesta trvá 

něco přes hodinu jízdy. Zde spatří zanícení pozorovatelé ptactva opravdový ráj - 

širokou škálu exotického ptactva. Okolí jezera hostí stáda různé zvěře, včetně 

nepolapitelné černohubé opice Colobus. Resort Naivasha Sopa Lodge nabízí krásný 

panoramatický výhled na okolí a jezero. 

 

  

  



Kibo Safari Camp Amboseli  4* 

Kibo Safari Camp Amboseli nabízí klid, soukromí a pocit, který vás přiblíží k přírodě. 

Camp je elektrické oplocený a proto poskytuje jistotu naprostého bezpečí. Kibo Safari 

Camp má k dispozici celkem 71 samostatných, prostorných stanů, chráněné střechami 

‚Makuti‘ a které jsou postaveny tak, aby se přizpůsobili potřebám klientů a jejich 

požadavkům - jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové a rodinného stanu (maximálně 

pro 8 osob). Kibo Safari Camp poskytuje pohodlné postele a nábytek je vkusně 

lokálně vyroben se speciálního dřeva, zdobený africkým rustikálním nábytkem. Ve 

stanech jsou  moskytiéry, věšák, koberce, sedačky a psací stůl. Kibo Safari Camp 

pokoje jsou se splachovacím WC a teplou a studenou sprchou. Každý stan má 

umyvadlo s teplou a studenou vodu z vodovodu. 

   

 

  



Voyager Ziwani Camp 4* 

Camp nabízí nádherný výhled na mystickou horu Kilimandžáro a má snadný přístup 

k národnímu parku Tsavo West National Park. Voyager Ziwani nabízí klidné útočiště v 

jedné z nejdivočejších míst v zemi. Voyager Ziwani Camp je často označován jako 

"Jewel of Tsavo". 25-stanový tábor se nachází na okraji odlehlé přehrady, přímo u 

řeky Sante, což přispívá k příjemné prohlížení želv, krokodýlů a stovek koupajících se 

hrochů. Průtok vody vytváří přirozené bažiny uvnitř drsné a často suché africké buše, 

který zajišťuje prohlídku zvěří v průběhu celého roku. 

Stany zaručují vysokou úroveň ochrany soukromí. Voyager Ziwani nabízí celou řadu 

zajímavých aktivit od safari v rezervaci Tsavo West, před noční výjezdy mezi zvěř, s 

vysoce kvalifikovanými přírodovědci, či výlety na území podél tanzanské hranice. 

Camp je umístěn v majestátním stínu hory Kilimandžáro, mezi slavné rezervace 

Amboseli Game Reserve a Tsavo West. Průtok vody vytváří přirozené bažiny uvnitř 

drsné a často suché africké buše, který zajišťuje prohlídku zvěří v průběhu celého 

roku. 

 

   

   



Pinewood Beach Resort  4* 

Pinewood Beach Resort se nachází na krásném jižním pobřeží Keni – Diani (Ukunda). 

Nachází se na nedotřeném břehu teplého Indického oceánu. Tento stylový a intimní 

resort se pyšní výjimečnou osobní obsluhou a kvalitou servisu. 

Protože se jedná o butikový resort, má k dispozici celkem 58 pokojů, rozdělený do 4 

kategorií (36 deluxe room, 18 suite, 2 executive room a 2 executive suite) kategorií. 

Všechny kompletně vybavené.  

 

    

                                                                                                                                  *  změna ubytování vyhrazena 



 

Cena : 

Speciální vánoční a novoroční sleva 16.000,-Kč/os !!!   

 

                Termín  11. – 20.11.2019 – vyprodán !!! 

      Termín    běžná cena     akční cena    poznámka 
25.11. – 4.12.2019     98.850,-Kč 

(88.870 + popl. 9.980,-Kč) 
 od 82.850,-Kč 
(72.870 + popl. 9.980,-Kč) 

     vyprodáno ! 

6. – 15.12.2019     101.850,-Kč 
(91.870 + popl. 9.980,-Kč) 

 od 85.850,-Kč 
(75.870 + popl. 9.980,-Kč) 

     vyprodáno ! 

2. – 11.3.2020     104.850,-Kč 
(94.870 + popl. 9.980,-Kč) 

 od 88.850,-Kč 
(78.870 + popl. 9.980,-Kč) 

Vánoční cena platí do 
vyprodání, nejpozději však do 
15.1.2020 

  

 

Upozornění:  snížená, vánoční cena je termínově limitována – viz poznámka výše 
 
 

Cena za 1 osobu zahrnuje: 
- ubytování na 9 nocí ve dvoulůžkovém pokoji 
- stravování : plná penze  (u moře polopenze) 
- mezinárodní leteckou přepravu v ekonomické třídě – KLM (ve spolupráci s Kenya Airways) 

- veškeré letištní taxy, poplatky a palivové příplatky  
- safari – dle programu, včetně vstupů do národních parků a rezervací 
- transfery – na safari minibusy s otevírací střechou  
- profesionální český průvodce po celou dobu akce (od odletu z Prahy po přílet) 
- pojištění CK ze zákona 159  

Cena nezahrnuje: 
- vstupní vízum do Keni (51 USD) - nutno žádat elektronicky minimálně 3 pracovní dny před odletem, 

                                                                    můžeme zajistit – cena 1.850,- 
- cestovní pojištění do zahraničí včetně pojištění Storno poplatku zájezdu  -  na přání zajistíme 

- spropitné pro místní průvodce a řidiče 
 

• Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

• Velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb. 

  

Další: 
-  nabídka na upgrade vozu za sníženou cenu  
   místo absolvování okruhu po Safari minibusem speciální nabídka na terénní vůz Toyota 4x4)  
   za příplatek 3.450,-Kč/os    (nabídka platí pouze při obsazení celého vozu – 6 osob)  

 
                                                                *  Každá speciální akce se uskuteční při účasti minimálního počtu 10 osob 

 


