
AFRİKA TURU PROGRAMI 

 

1.GÜN / 27 TEMMUZ 2018 / CUMA 

İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde buluşma. İstanbul – Nairobi 
uçuşumuzu aktarmasız olarak gerçekleştiriyoruz. Nairobi havalimanında yeşil ve 
normal pasaport sahibi olmamız fark etmeksizin ücretlerimizi münferit olarak kapıda 
ödüyor ve vizelerimizi alıyoruz. Herkes vize ücretinden kendi sorumludur. Turumuz 
vize ücreti hariçtir. 

2.GÜN / 28 TEMMUZ 2018 / CUMARTESİ 

Başkent Nairobi’ye varışımızla ile birlikte merkezdeki otelimize yerleşiyoruz. 
Dinlenmek için verdiğimiz süre boyunca dinleniyoruz. Ve belirlenen saatte otelden 
check-out yaparak ilk durak noktamız Giraffe Center oluyor. Burası Afrika’nın en iyi 
korunan zürafa merkezlerinden birisi. 

Zürafaları besliyor, öpüyor ve onlarla yan yana muhteşem kareler yakalıyoruz. 

 



İkinci durak noktamız ise başkent Nairobi’nin içinden geçerek manzara noktası oluyor 
ve Nairobi’yi fotoğraflıyoruz.  

Kenya’nın iç kesimlerine doğru giden büyüleyici manzaralı bir yol var. Yol üzerinde 
dünyanın en büyük tektonik oluşumu Great Rift Valley’da mola veriyor ve büyüleyici 
manzarayı fotoğraflıyoruz.  

Öğlen Nakuru gölüne varıyoruz. Nakuru Gölü Afrika’nın en büyük pembe flamingo 
popülasyonuna ev sahipliği yapan yaşam alanlarının başında geliyor.  

Burada gölü pembeye çeviren flamingoları, parkın girişinden itibaren bizleri takip 
eden babunları ve en önemlisi oldukça nadir görülen beyaz gergedanları göreceğiz. 

Akşamüstü Naivasha Gölü’ne varıyoruz. Konaklama Naivasha’da. 

 

3.GÜN / 29 TEMMUZ 2018 / PAZAR  

Naivasha Hollandalı çiçek şirketlerinin üretim yaptığı, Kenya’nın gelişmiş 
şehirlerinden biri. Gölde teknelerimize biniyor ve ilk safarimizi gerçekleştiriyoruz. 

Teknelerimizde 2 metre uzaklıktaki hipopotamları görecek, nehir kenarından su içen 
filler ve zürafalara eşlik edeceğiz. 
Naivasha’da gölde balık tutan yerliler ise görülmeye değer. 

Safari sonrası Masai Mara için yola çıkıyoruz. Ve akşam Masai Mara’daki otelimize 
varıyoruz. 

 

4.GÜN / 30 TEMMUZ 2018 / PAZARTESİ 
 

Masai Mara Milli Parkı’nda tam gün safari… 

Masai Mara Milli Parkı Kenya’nın güneybatısında, güney komşusu Tanzanya’nın 
Serengeti Milli Parkı ile komşu. 

Tanzanya – Kenya sınırında da duracak ve büyük göçü buradan izleyeceğiz. 



 

5 Büyük diye adlandırılan hayvanların tümünü 1 saat içerisinde görebileceğiniz 
yeryüzündeki ender milli parklardan biri. 

En yüksek dönemi temmuz – ağustos, o açıdan hayvan çeşitliliğinin bol olduğu bir 
dönemde, büyük göçün kalbinde buraya gidiyoruz. 

Turumuz esnasında Mara Nehri’nde duracak, araçlarımızdan inecek ve silahlı 
korumalarımız eşliğinde Mara Nehri etrafında yarım saat yürüyeceğiz. Bu sırada 
hayvanların göçüne, nehir geçişlerine ve timsahların heyecanlı bekleyişine ve belki 
de saldırılarına tanık olacağız. 

Konaklama kampımızda… 

5.GÜN / 31 TEMMUZ 2018 / SALI 

Sabah erkenden kahvaltımızı yapıyoruz ve otelden ayrılıyoruz.  

Sabah safarisi çok özeldir çünkü dünyanın en güzel gün batımını izleme şansınız olur 
ve sabah saatleri hayvanların aç olduğu saatlerdir. Çok değişik karelere hazır olun… 

Masai köyüne ziyaret gerçekleştirip öğlen saatlerinde başkent Nairobi’ye doğru yola 
çıkıyoruz. Masai köyü ziyareti ücreti turumuza dahildir. 

Akşam konaklama başkent Nairobi’deki otelimizde… 

 



6.GÜN / 1 AĞUSTOS 2018 / ÇARŞAMBA 

Sabah erken saatlerde havalimanına transfer, bizlere eşlik eden Kenya’daki yerel 
ekibimizle vedalaşma ve FLY 540 Havayolları’nın tarifeli uçağı ile Zanzibar’a hareket. 

Kapıdaki vize – pasaport işlemlerinin ardından Tanzanya’nın yarı özerk bölgesi 
Zanzibar’a giriş ve kuzeydeki Nungwi sahillerinde yer alan muhteşem otelimize giriş. 

Günün geriye kalanında odanızın dibindeki turkuaz okyanusta gönlünüzce 
eğlenebilirsiniz… 

 

7.GÜN / 2 AĞUSTOS 2018 / PERŞEMBE 

Sabah erken saatlerde uyanış ve adanın güneyine transfer. 

Burada Dhow adı verilen yerel teknelerimize biniyor ve Blue Safari adı verilen 
muhteşem bir tam gün tekne turuna başlıyoruz. 

Bu tekne turumuz sırasında gelgitten dolayı su üzerinde kalan ve sand bank adı 
verilen kum tepelerinde denizin keyfini çıkaracak sonrasında da Zanzibar lagünlerini 
ziyaret edeceğiz. 

Devasa baobab ağaçlarının gölgesinde açık büfe mangalımızı yapacak ve dönüş 
yolculuğunda yelkenlerimizi açarak, yerel bir şekilde varış noktamıza döneceğiz. 

Sonrasında başkent Stone Town’da alışveriş için serbest zaman… 

Konaklama Nungwi’deki otelimizde… 

 

8.GÜN / 3 AĞUSTOS 2018 / CUMA 

Tam gün serbest zamanda dileyenler Zanzibar’ın baharat bahçelerini ziyaret edebilir, 
dileyenler Stone Town’da alışverişe doyabilir dileyenler ise otelde kalarak dünyanın 
en güzel plajlarında denizin keyfini yaşayabilirler… 

 

9.GÜN / 4 AĞUSTOS / CUMARTESİ 

Kahvaltı sonrası otelden check-out yapıyoruz. Akşam Daresselam’a uçak ile transfer 
ve sonrasında 5 Ağustos 2018 sabaha karşı İstanbul’a dönüş… 



 

İLETİŞİM: 

 
0530 403 55 87 NUMARALI TELEFONDAN ORKUN BEY İLE İLETİŞİME 

GEÇEBİLİRSİNİZ… 

 

 

 


