
     
София 1408, бул. Витоша 156, ет.1   

02/951 61 49; 0886 709 506       
office@profitravel.bg  

www.profitravel.bg  
 

ПЪРВОКЛАСНО ДЖИП САФАРИ в  КЕНИЯ 
с МОРСКА ПОЧИВКА ПРЕЗ ЗИМАТА 

 

 
24-29 януари 2023 

 

Отстъпка 200 лв при записване до 09.09. 2022 !  
 

 

✓ Първокласно сафари с 4x4 Land Cruiser, с панорамен покрив ! 

✓  Гарантирано място за всеки до прозорец + достъп за всеки до панорамният покрив ! 

✓ Топ сезон за сафари в Кения ! 

✓ Посещение на 2 от най-известните резервати в Кения: Масай Мара и езерото Накуру! 

✓ 3 дни джип-сафари в - Масай Мара ! 

✓ Гарантирана среща с „Голямата петорка на Африка” ! 

✓ Подбрани  първокласни лоджове по време на сафарито ! 

✓ Хотел 5* на летище Найроби, преди отпътуване ! 

✓  Включени 4 обяда и 3 вечери ! 

✓ Група с водач на български език ! 
 

 

Това изключително пътешествие в Кения ще Ви заведе до откритите равнини на 
един от най-известните резервати в света – Масай Мара, където ще имате невероятната 
възможност да наблюдавате дивите животни съвсем отблизо. 

Богатството на Мара, както галено я наричат местните, се крие в златистите 
хълмове, изпъстрени с горички от акации и дом на „Голямата петорка на Африка“.  

Езерото Накуру ще Ви покори с невероятната гледка на хиляди розови ята от 
фламинго, защото тук те са много повече, отколкото където и да е другаде в света. 

Открийте истинската Африка в звуците на природата и се насладете на цветния 
калейдоскоп, който се разкрива пред очите Ви ! 

 
„Отивам на сафари в Африка!” - това е мечтата на всеки авантюрист ! 

 
 
 

mailto:office@profitravel.bg
http://www.profitravel.bg/
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П Р О Г Р А М А 
 

24.01.23., вторник, София- Найроби 
 

Полет от София за Найроби с авиокомпания Turkish Airlines в 16:00. 
 

25.01.23., сряда, Найроби - езерото Накуру                          Закуска, Обяд, Вечеря 
 

Пристигане рано сутринта в Найроби. Посрещане и трансфер до централен 

хотел в Найроби Ole Sereni 4* за освежаване и 
закуска. Следва, отпътуване за Национален Парк езеро Накуру (150 км). 
Настаняване в първокласен лодж, на брега на езерото - Sarova Lion Hill Game Reserve 
Lodge 5*. 
 
 

Обяд в лоджа. Следобед отпътуване за сафари с джипове и опознаване на 
животинското разнообразие на езерото Накуру. Очаква ни първа, вълнуваща среща 
с дивата природа на Кения - носорози, жирафи и големи ята от розово фламинго, 
които доминират в пейзажа на националния парк. Това е уникално място в Кения, 
което няма аналог. Усещането е за един своеобразен розов свят, защото солените 
води на езерото има огромни ята розови фламинго. Тази защитена местност е 
известно сред орнитолозите като мястото с най-впечатляваща концентрация на 
розово фламинго в света. Броят на тези редки птиците е толкова голям сякаш 
огромен розов воал е покрил повърхността на водния басейн. 
Връщане в лоджа за посрещане залеза на слънцето. Включена вечеря и нощувка. 
 

26.01.23., четвъртък, езерото Накуру – Масай Мара                   Закуска, Обяд, Вечеря 
 

Сутрешно джип сафари в района на 
езерото Накуру.  
Закуска в лоджа и отпътуване за резерват 
Масай Мара, разположен на около 220 км на 
юг от Накуру, като последните 100 км са на 
територията на резервата. Начало на една 
вълнуваща среща с природата на Африка.  
Настаняване в Keekorok Lodge 4* в сърцето на 
Масай Мара. Включен обяд. 
Разнообразна група от животни наричат 
Масай Мара свой дом, включително „голямата петорка“ – африканският слон, 
капски бивол, африканският леопард, африканският лъв и африканският черен 
носорог. В района на резервата могат да се намерят и гепарди, гну, газели, зебри, 
хиени, жирафи, крокодили, хипопотами, както и повече от 500 вида птици. 

Свободно време за освежаване и следобедно сафари в района.  
Включена вечеря и нощувка.  

https://www.ole-sereni.com/
https://www.sarovahotels.com/lionhill-nakuru/
https://www.sarovahotels.com/lionhill-nakuru/
mailto:https://keekorok-lodge.com/
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27.01.23., петък, Масай  Мара                                                             Закуска, Обяд, Вечеря 
 

Закуска и отпътуване за целодневно фото сафари в един от знаковите резервати 
в Африка и в целия свят. 

Да наблюдавате преминаващите на метри 
от вас горди лъвски прайдове или излегнал 
се в клоните на дърво леопард е 
преживяване, което наистина се помни до 
края на живота!  
Усещането за дивата природа около вас е 
толкова мощно, че изтрива от съзнанието 
ви за момент всичко друго и ви прави 
участник макар и за малко в Големия 
филм на Природата !  

Връщане в лоджа за обяд. Следобедно фото сафари.  Вечеря и нощувка.  
 

28.01.23., събота, Масай  Мара - Найроби                                                       Закуска, Обяд 
 

Ранно фото сафари за последни уникални снимки и преживявания.  
Закуска и попътно сафари, на път за столицата Найроби (250 км), с включен обяд.  

Кратка панорамна обиколка на Найроби: главния площад; статуята на Том 
Мбоя - един от основатели на модерна Република Кения; катедралният храм „Вси 
Светии“ и посещение на най-големия базар за сувенири в столицата. 
Настаняване в хотел Four Points by Sheraton Nairobi Airport 4* на летище Найроби.  

Нощувка. 
 

29.01.23., неделя, Найроби                                                                                              Закуска 
 

Сух пакет за закуска и ранен полет за София. Край на програмата. 
 

Всички, които искат да удължат престоя си на прекрасното крайбрежие на Кения, 
на брега на Индийския океан, продължават още същия ден с полет до Момбаса. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Цената на основния пакет включва: 

 самолетни билети София-Истанбул-Найроби-Истанбул-София с включени лет. такси;  

 1 нощувка в  Sarova Lion Hill Game Reserve Lodge 5* на езерото Накуру; 

 2 нощувки в Keekorok Lodge 4* в Масай Мара; 

 1 нощувка в Four Points by Sheraton Nairobi Airport 4* на летище Найроби; 
 5 закуски, 4 обяда и 3 вечери; 

 Всички трансфери и сафарита със сафари-джипове 4х4 по програма (6 души в джип);   

 Входни такси за резерватите Масай Мара и Накуру; 

 Водач на Профи Травъл Център и опитни местни гид-шофьори;  

 Застраховка „Защита при пътуване” на „Allianz Travel” (част от Allianz Group)  
 с покрити рискове във връзка с COVID - 19, за застрахователна сума 10 000 евро  

 Подробна туристическа информация за Кения; 

цена на основен пакет 
на човек в двойна стая 

 
стандартна цена  

 
 
 

при минимум 12 туристи 

 
 

4 890 лв 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/nbofa-four-points-by-sheraton-nairobi-airport/photos/
https://www.serenahotels.com/serenangorongoro/en/default.html
https://www.serenahotels.com/serenangorongoro/en/default.html
mailto:https://keekorok-lodge.com/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/nbofa-four-points-by-sheraton-nairobi-airport/photos/
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Цената на основния пакет не включва: 

 Застраховка “Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по независещи от 
клиента причини с покрити рискове във връзка с COVID-19. Профи Травъл Център 
може да съдейства за сключване на тази застраховка и препоръчва тя да се сключи в деня 
на подписване на договора. Тарифите и условията ще бъдат предоставени 
допълнително. 

 Такса обслужване местни екскурзоводи и шофьори – 35 USD лв на човек;  

 Държавна такса за кенийска виза - 52 USD на човек (препотвърждава се при доплащане). 
Издава се онлайн от екипа на Профи Травъл, без допълнителна такса. 

 Доплащане за единична стая и трети човек в стая - при запитване;  

 Лични разходи. 
 
 

ПОЧИВКА НА КЕНИЙСКАТА РИВИЕРА (продължение) 
 

29.01.23., неделя, Кенийска ривиера                                                                  All inclusive 
 

Закуска в хотела. Полет от Найроби за Момбаса. Посрещане на летище и 
трансфер до курортен район Диани бийч, разположен на 30 км на юг от Момбаса.  

Настаняване в: Southern Palms Beach Resort 4* 

 

Ограденият с кокосови палми комплекс разполага с всичко нужно за вашия 
отдих - просторни стаи, прекрасни условия за плуване и слънчеви бани, вкусна 
храна и безплатен Интернет. Предлагат се на място и развлекателни програми, 
допълнителни екскурзии, СПА процедури, уроци по гмуркане и др.  

 

Настаняване в: The Sands at Chale Island - бутиков хотел на частен остров ! 
Зашеметяващ бял плаж, обграден от коралови 
рифове и приливно солено езеро, заобиколено от 
мангрова гора. Разнообразна смесица от местна и 
тропическа флора. 
Всичко това, съчетано с грижите на кенийския 
персонал, ще направи вашата почивка на остров 
Чале интригуваща, релаксираща и незабравима !! 
 

30.01. - 01.02.23., понеделник-сряда, Диани Бийч                                         All inclusive    
 

Следват свободни дни, в които имате възможност да се насладите на 
прекрасните условия на комплекса и да се любувате на белите фини пясъци на 
Диани Бийч.  

Възможност за допълнителни екскурзии като шнорхелинг и целодневна 
екскурзия-сафари до Национален парк Tsavo East. 
 

02.02.23., чътвъртък, Диани Бийч - Момбаса        
Ранен трансфер до летище Момбаса и полет за България. Край на програмата. 

mailto:https://southernpalmskenya.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w29Og-xxt7o&t=53s
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Цената включва:                                    
 4 нощувки на All inclusive в хотел по избор на кенийската ривиера; 

 включен вътрешен полет Найроби - Момбаса; 

 индивидуални трансфери летище Момбаса - хотел - летище Момбаса; 

 медицинска застраховка. 
 

 
Важно:  

 

Полетно разписаниe към 10.08.2022: 
 

24.01.2023   TK   1032   СОФИЯ          ИСТАНБУЛ    16:00   18:25 
24.01.2023  TK      607   ИСТАНБУЛ  НАЙРОБИ       20:55   03:30+1 
 

29.01.2023   TK     608   НАЙРОБИ     ИСТАНБУЛ    05:00   11:30 
29.01.2023   TK   1031   ИСТАНБУЛ   СОФИЯ           14:55   15:10 

 

 Краен срок за гарантиране на групата: 01.11.2022 г. Дата за доплащане: 10.11.2022 г. 

 Необходими документи за записване: данни от валиден задграничен паспорт (минимум 
6 месеца от датата на връщане); минимум 2 свободни страници; договор с ПРОФИ 
ТРАВЪЛ и депозит от 2 000 лв на човек за сафарито. Записващите сафарито + 

продължението на кенийската ривиера - 3 000 лв депозит. 

 Плащането става в брой, с кредитна карта в офисите на фирмата или по банков път: 
"ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, 
IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40      BIC: RZBBBGSF 

    За посещение на Кения няма задължителни ваксини за тропически болести. 
Препоръчителни са ваксините за малария и жълта треска. Популярни са анти-
маларийните таблетки, които се пият по схема по време на пътуването. 
Българските граждани могат да влизат на територията на Кения като представят: 

    Сертификат за пълен цикъл на ваксинация или PCR тест направен 72 часа преди 
влизане в Кения; 

  Профи Травъл ще прави периодично обновяване на санитарните изисквания по 
програмата и ако има съществени промени ще Ви информира своевременно. 

 Относно условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на 
внасяните паразитни болести и съгласно Наредба № 17 от 30.07.2008 на МЗ Ви съветваме 
да потърсите специализирана информация от лекар-паразитолог, който да може да Ви 
консултира лично относно риска от заразяване и начините за предпазване от 
тропически паразитни болести във връзка с предстоящото пътуване.  

 Списък на страните с разпространение на различните видове малария е достъпен на 
Интернет страницата на НЦЗПБ. 

 

цена на човек в двойна стая 
Southern Palms Beach Resort 4* 

 
цена  

 
 
 

при минимум 2 туристи 

 
 

1 380 лв 

 

цена на човек в двойна стая 
The Sands at Chale Island 

 
цена  

 
 
 

при минимум 2 туристи 

 
 

2 160 лв 

http://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Parazitologia/Malaria_countrylist_2012.pdf
mailto:https://southernpalmskenya.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w29Og-xxt7o&t=53s
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 За контакти: НЦЗПБ - сграда „Вирусология“, София 1233, бул. Ген. Столетов 44А,  

 РЗИ – Столична регионална здравна инспекция, София, ул. "Враня" № 20, ет. 2 

 Смяната на посочените хотели и лоджове с подобни от същата категория не се счита за 
значителна промяна на програмата; 

 При въвеждане на допълнителни държавни такси и промяна в  таксите за резерватите, 
те подлежат на допълнително заплащане.  

 
Цените са изготвени при валутен курс 1 щатски долар = 1.89 лв. При промяна на валутния курс на щатския 

долар към лева с повече от 3%, Профи Травъл си запазва правото да актуализира и промени цената на екскурзията към 
момента на доплащане. Профи Травъл ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при ЗД «Лев 

Инс» с адрес на управление гр. София, bул. «Цар Борис III»136 В. 
 

http://ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=144&lang=bg
http://srzi.bg/bg/kontakti

