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Busz i rozległe sawanny. 

Turkusowe jeziora i białe, 

piaszczyste plaże Oceanu 

Indyjskiego. I, oczywiście, 

stada dzikich zwierząt. 

Słonie, nosorożce, lwy, 

lamparty, bawoły… Safari w 

Parku Narodowym Masai

Mara w towarzystwie 

Wielkiej Piątki dostarcza 

ogromnych emocji! Kenia to 

kwintesencja Afryki i raj dla 

miłośników fotografii 

przyrodniczej. Nigdzie indziej 

na świecie nie ma tak 

wielkiej różnorodności i ilości 

zwierząt w malowniczych 

krajobrazach. 



Podróż & Szkolenie 

Podróżujemy nie tylko po 
emocje, smak i poznanie, ale 
również wiedzę. 

Jarosław Kuźniar, dziennikarz 
Onet i szef goforworld.com 
przekaże wiedzę, wskaże 
kierunki w nowoczesnych 
narzędziach marketingowych 
i pomoże wypracować 
komunikację z potencjalnymi 
odbiorcami. 



Dzień 1 

WYLOT DO NAIROBI

W godzinach popołudniowych wylot z 

Warszawy do Doha. Następnie nocny 

przelot do Nairobi. 

Dzień 2

PARK NARODOWY NAKURU

Lądowanie w Nairobi w godzinach 

porannych. 

Prosto z lotniska przejedziemy do Parku 

Narodowego Nakuru (ok. 3 godz.). 

Miejsce słynie z największej populacji 

białych i czarnych nosorożców w całej 

Afryce Wschodniej, a także rzadkich 

żyraf Rotschilda. W urozmaiconym 

krajobrazie będziemy tropić dzikie koty, 

bawoły i olbrzymie stada flamingów. 

Zakwaterowanie w komfortowej lodge. 

Czas na odświeżenie się i lunch.  Po 

południu kilkugodzinne samochodowe 

safari w Parku. 

Wieczorem kolacja i nocleg w lodge.



Dzień 3 

PARK NARODOWY NAKURU – REZERWAT 

MASAI MARA

Po wczesnym śniadaniu wyruszamy (ok. 6 

godz.) do najsłynniejszego kenijskiego 

rezerwatu Masai. Po późnym lunchu 

będziemy się relaksować i podziwiać 

zachód słońca przy lampce wina, z 

odgłosami dzikich zwierząt w tle. 

Dzień 4 

REZERWAT MASAI MARA

Po porannej kawie oraz śniadaniu 

wyjedziemy na safari w rezerwacie Masai

Mara. 

Będziemy podążać śladami gazeli, zebr, 

żyraf, bawołów, ale przede będziemy 

wypatrywać stad migrujących gnu. 

Lunch zjemy w pięknych okolicznościach 

przyrody. Po południu będziemy 

kontynuować safari w tzw. Simba Time

czyli Godzinie Lwa (najlepsze światło do 

fotografowania zwierząt i krajobrazów o 

tej porze dnia). Kolacja przy dźwiękach 

otaczającej sawanny. Klimatyczny 

nocleg na terenie Parku.   



Dzień 5

REZERWAT MASAI MARA

Kolejny dzień safari w Masai Mara z 

przerwą na lunch w jednym z malowniczo 

położonych miejsc piknikowych. 

Naszym celem będzie podziwianie 

największego spektaklu natury, jaki ma 

miejsce na naszej planecie. Co roku na 

równinach Masai Mary odbywa swoją 

wędrówkę ok. 2 miliony antylop gnu, zebr, 

impali, elandów, gazeli Thomsona i wiele 

innych kopytnych. 

Zwierzęta przechodzą z południa na 

północ od tysięcy lat tym samym szlakiem. 

Za stadami antylop podążają drapieżniki. 

Na stada uciekających antylop polują: lwy, 

hieny i gepardy. To będzie zachwycające 

widowisko!   



Dzień 6 

REZERWAT MASAI MARA – PRZELOT NA 

WYBRZEŻE DIANI

Po śniadaniu ruszamy na lotnisko w 

rezerwacie Masai Mara. Przelot na 

wybrzeże Diani (lokalne lotnisko Ukunda) z 

międzylądowaniem w Nairobi.

Zakwaterujemy się w luksusowym hotelu 

położonym przy najpiękniejszej plaży Kenii –

Diani. 

Nieskazitelnie biały piasek plaż nad 

Oceanem Indyjskim, kokosowe palmy, rafa 

koralowa, wspaniała kuchnia, doskonałe 

warunki do nurkowania - idealne warunki 

do odpoczynku po trudach safari i dzikich 

przeżyciach!

Czas na błogi relaks. Kolacja i nocleg w 

hotelu.



Dzień 7

REJS NA WYSPĘ WASINI

Czas na kolejną przygodę. Wyruszymy na 

safari wodne! 

Wyprawa odbywa się typowym kutrem 

morskim zwanym Dhow – tradycyjną łodzią 

używaną przez setki lat w transporcie 

towarów i ludzi w tej części Afryki. 

Poszukamy delfinów w rezerwacie 

Mpunguti. Podczas snorkelling będziemy 

podziwiać rafę koralową w Morskim Parku 

Narodowym Kisite. 

Na koniec odwiedzimy niezwykłą wysepkę 

Wasini, słynącą z Lasu Koralowców. Lunch z 

owoców morza w lokalnej restauracji z 

widokiem na ocean i stały ląd. 

Po południu powrót na Diani Beach. Relaks 

na plaży. Wieczorem kolacja i nocleg w 

hotelu.



DZIEŃ 8 

WYLOT DO POLSKI

Przed południem ostatnie chwile relaksu w 

promieniach afrykańskiego słońca. 

Po lunchu wyruszamy w stronę Mombasy 

(ok. 3 godziny). Przed wyjazdem na lotnisko 

znajdziemy chwilę na godzinny spacer po 

starówce. Fotografowanie tamtejszego 

kolorytu i mieszanki wpływów 

portugalskich, arabskich, hinduskich i 

swahili idealnie zwieńczy naszą kenijską 

przygodę. 

Lot powrotny przez Dohę do Warszawy.  



KONTAKT:

gronek@goforworld.com

tel.: 733 500 795


