
NAJLEPŠIE ZÁŽITKY NA TEJTO CESTE:

V roku 2019 sme zájazd zrealizovali 2 x so skupinou 18 a 11 osôb. 

    (https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)Skutočné hodnotenia od účastníkov

našich zájazdov si môžete prečítať kliknutím sem 

(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)

 

 Novinka: Máte vlastnú letenku?  Stretnite sa so skupinou až na zájazde.

Zažijeme dynamické hlavné mesto Kene Nairobi so všetkým, čo k tomu patrí

Strávime noc a dva dni v Národnom parku Amboseli, kde je možné na vlastné oči vidieť množstvo

divej zveri



Navštívime dedinu Maasaiov

Uvidíme majestátnu horu Mount Kilimanjaro z mesta Arusha

Spoznáme chute a vône bájneho ostrova Zanzibar, kde si zašnorchlujeme, ochutnáme miestnu

kuchyňu a zaplávame v zohriatom Indickom oceáne



Bývame v príjemných hoteloch vyššej kategórie s raňajkami

Cestujeme v malej skupine do 10 osôb s kvali kovaným slovenským sprievodcom 

Zájazd ponúkame so všetkým v cene

Zľava 800 EUR z celkovej ceny zájazdu, ak si letenku zabezpečíte sami.

Do časti „aké sú Vaše požiadavky“ pri rezervovaní zájazdu napíšte kód „vlastnaletenka„

Stretnutie so skupinou na hoteli v prvý deň zájazdu do 15:00 hod, let domov v posledný deň zájazdu

po 10:00 hod.



Viac informácií na vyžiadanie v cestovnej kancelárii. 

N a i r o b i ,  N á r o d n ý  p a r k  A m b o s e l i ,  M o u n t
K i l i m a n j a r o ,  p o d m o r s k ý  s v e t  a  k o r e n i a  a

p l á že  Z a n z i b a r u
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KEŇA, TANZÁNIA A ZANZIBAR (2020 / 2021)
AFRIKA / KEŇA,TANZÁNIA

TERMÍNY TRVANIE CENA

16.10.2020 - 25.10.2020 10 (dni) 2400 €

26.12.2020 - 04.01.2021 10 (dni) 2400 €

02.07.2021 - 11.07.2021 10 (dni) 2400 €

28.10.2021 - 06.11.2021 10 (dni) 2400 €

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

medzinárodná letenka z Viedne do Nairobi a zo Zanzibaru do Viedne vrátane všetkých táx,

poplatkov a 23 kg batožiny



vnútroštátna letenka z mesta Arusha na Zanzibar vrátane táx, poplatkov a 23 kg batožiny

ubytovanie v hoteloch strednej kategórie v Nairobi, v národnom parku Amboseli a na Zanzibare.

Ubytovanie s raňajkami.



všetok program uvedený v ponuke

všetka preprava uvedená v ponuke

služby slovenského sprievodcu Alchemy Travel a miestneho sprievodcu (v národnom parku

Amboseli nevyhnutné)



vstupy do Národného parku Amboseli, šnorchľovanie na Zanzibare vrátane obeda, výlet do mesta

Stone Town, prehliadka mesta Nairobi



poistenie cestovnej kancelárie pre prípad insolventnosti

24/7 cestovateľská podpora Alchemy Travel



V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 190 EUR. Ponúkame možnosť doobsadenia dvojlôžkovej izby druhou

osobou rovnakého pohlavia. Informujte sa prosím v cestovnej kancelárii.

Dôležité informácie – očkovania a podmienky vstupu: 

Pri cestovaní do Kene sa odporúča očkovanie na žltú zimnicu, hepatitídu A a B, obrnu, týfus a choleru. Pri

cestovaní na pobrežie a nížiny je nevyhnutná ochrana pred nákazou maláriou a preventívne užívanie

antimalarík. Odporúča sa tiež používanie repelentov a spanie pod moskytiérou.

S Keňou platí pre občanov Slovenska vízová povinnosť. Platnosť pasu musí byť aspoň 6 mesiacov pred

vstupom do krajiny a aspoň jedna voľná strana v pase. Turisti môžu tiež požiadať o východoafrické

turistické víza „EAC Visa“. Pri cestovaní do Kene prostredníctvom cestovnej kancelárie tieto formality

zabezpečíme v cene zájazdu.

Pred cestou do Tanzánie a na Zanzibar sa aktuálne vyžaduje absolvovať očkovanie proti žltej zimnici a je

potrebné mať so sebou očkovací preukaz. Vyhnete sa tak poplatku 50 USD za očkovanie priamo na

letisku v Tanzánii. Odporúča sa aj očkovanie proti hepatitíde typu A a B, tetanu, obrne, týfusu a cholere.

Doporučujeme si pribaliť antimalariká a kvalitné repelenty. Aktuálne informácie o očkovaniach vám

poskytnú lekári na oddelení cudzokrajných chorôb.

Pre slovenských občanov platí v Tanzánii a na Zanzibare vízová povinnosť. O vydanie víz môžete

požiadať na na Veľvyslanectve Tanzánijskej zjednotenej republiky v Berlíne alebo po prílete na letisku v

Dar es Salaam-e, resp. v meste Stone Town. Budete potrebovať: vyplnenú žiadosť, pas s platnosťou

minimálne 6 mesiacov po vstupe do krajiny, kópiu pasu, spiatočnú letenku, 2 (prípadne viac) fotogra í,

poplatok 50 USD. Vízum sa vydáva na tri mesiace a to na jednorázový vstup. Túto službu pre Vás

zabezpečí cestovná kancelária.

stravovanie okrem raňajok a jedného obeda (orientačne 15 EUR / osoba / deň)

vreckové a osobné výdavky účastníkov zájazdu

prípadná nadváha batožiny

zabezpečenie víz do Kene, do Tanzánie a na Zanzibar

vstupné poplatky do Kene (53 USD), do Tanzánie (53 USD) a na Zanzibar (52 USD)

cestovné poistenie  – odporúčame v UNIQA

možnosť transferu Bratislava – letisko Viedeň Schwechat a naspäť – 20 EUR / osoba, jednosmerná

cesta 10 EUR / osoba





ITINERÁR ZÁJAZDU

Map data ©2020 Google(https://maps.google.com/maps?ll=-3.192077,37.807882&z=7&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)

Odlet z Viedne do Nairobi

Vo večerných hodinách sa stretávame v Bratislave a spoločným transferom sa presúvame na

letisko do Viedne. Odtiaľ letíme letom s jedným prestupom do štvormiliónovej metropoly

Nairobi.

1

Nairobi

Po prílete do Nairobi sa presunieme na náš hotel v centre mesta, kde sa ubytujeme. Už po

ceste z letiska uvidíme, ako blízko je divočina k mestu blízko - vedľa letiska sa nachádza

národný park Nairobi. Ak budeme mať trocha šťastia, uvidíme prvé žirafy a zebry na našej ceste

Afrikou. Po ubytovaní sa vyberieme do ulíc Nairobi s miestnym sprievodcom. Povinnou

zastávkou je aj živé miestne trhovisko a fantastické prírodovedné múzeum v Nairobi. Nocľah v

Nairobi v hoteli Sarova Panafric alebo podobnom s raňajkami.
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Národný park Amboseli3

https://maps.google.com/maps?ll=-3.192077,37.807882&z=7&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3


Po raňajkách nás vyzdvihne náš mikrobus s vodičom a spolu so sprievodcom sa vydáme na

cestu do národného parku Amboseli a do takzvaného ekosystému Amboseli, vo vzdialenosti

približne 230 kilometrov. Ubytujeme sa v hoteli okolo 13:00 hod a dáme si obed. Popoludní sa

môžete osviežiť v bazéne s výhľadom na Mount Kilimanjaro. Neskôr sa vyberieme na úvodnú

podvečernú jazdu po parku. Určite uvidíme slony, existuje aj veľká šanca, že zazrieme slony,

leopardy, žirafy, gazely, hrochy alebo pakone. Večeru si dáme v našom hoteli. Ubytovanie v

hoteli, kempe alebo lodge: AA Lodge Amboseli, Amboseli Sopa Lodge, Kibo Safari Camp, Ol-

Tukai Lodge.

Pozorovanie divočiny v Národnom parku Amboseli, Arusha

Veľmi skoro ráno sa vyberieme do národného parku, zvyšuje sa takto šanca na pozorovanie

zveri. Kdekoľvek sa v parku budeme pohybovať, stále budeme v dohľade od majestátnej hory

Mount Kilimanjaro. Obrovské stáda slonov, ktorými je Amboseli známy sú perfektným

predstavením. Po raňajkách navštvime miestnu komunitu Maasaiov v ich pôvodnom prostredí.

Okolo 12tej sa presúvame do mestečka Arusha priamo na úpätí Kilimanjara. V podvečerných

hodinách preletíme priamym letom miestnej leteckej spoločnosti do mesta Stone Town na

Zanzibare. Presunieme sa do nášho plážového hotela v lokalite Kiwengwa Beach, kde sa

ubytujeme. večeru si dáme v našom hoteli. Ubytovanie v hoteli Kiwengwa Beach Boutique

Resort alebo podobnom.
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Zanzibar / Stone Town

Po raňajkách sa dnes vyberieme poznávať hlavné mesto Zanzibaru, mesto Stone Town. Mesto

je jednoznačne zaujímavé pre svoju históriu obchodovania s otrokmi, ale aj architektúrou.

Navštívime niekoľko kostolov, mešít, prejdeme sa úzkymi uličkami v tieni kamenných domov.

Určite sa zastavíme na miestnom trhu s koreninami, vďaka ktorým je Zanzibar dnes taký známy.

Vanilka nikde nechutí tak, ako tu. Obed si dáme v miestnej reštaurácii. Do nášho hotela sa

vrátime okolo 16tej hodiny, ostane ešte čas na polihovanie na pláži. Ubytovanie v hoteli

Kiwengwa Beach Boutique Resort alebo podobnom.
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Zanzibar / Deň na pláži

Dnešný deň je voľný deň, aby ste si pobyt na Zanzibare užili naplno. Môžete ho stráviť na pláži,

alebo sa vybrať na fakultatívny výlet do mangrovníkového lesa za opicami. Ubytovanie v hoteli

Kiwengwa Beach Boutique Resort alebo podobnom.
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Zanzibar / Pozorovanie podmorského života

Po raňajkách sa dnes vyberieme objavovať podmorský svet Zanzibaru. Za necelú hodinu sa

privátnym transferom odvezieme do lokality na severovýchode Zanzibaru, kde na snehobielej

pláži nastúpime na našu loďku a krátkou plavbou popri nádhernom privátnom ostrove (patrí

Billovi Gatesovi) sa doplavíme na koralový útes s neuveriteľným množstvom rýb. Na lodi máme

zásobu tropického ovocia, výbavu na šnorchľovanie. Strávime tu približne jednu hodinu.
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Následne sa presunieme nazad na súš a v improvizovanom altánku postavenom domácimi si

pochutíme na morských plodoch (v cene) pripravenými tradičným spôsobom.

Zanzibar / Deň na pláži

Dnešný deň je voľný deň, aby ste si pobyt na Zanzibare užili naplno. Môžete ho stráviť na pláži,

alebo sa vybrať na fakultatívny výlet do mangrovníkového lesa za opicami. Ubytovanie v hoteli

Kiwengwa Beach Boutique Resort alebo podobnom.
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Zanzibar a Cesta domov

V dopoludňajších hodinách ostane čas na pláž po výdatných raňajkách. Okolo obeda sa

vyberieme transferom nazad na letisko, letíme domov letom s jedným prestupom do Viedne.
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Prílet domov

V skorých ranných hodinách priletíme do Viedne a spoločným transferom sa presunieme do

Bratislavy.
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