Kenya & Zanzibar Safari Ve
Okyanus
Günlük yaşamın yıpratıcı monotonluğundan uzakta, vahşi yaşam ve doğanın kendi tınıları ve
renkleri içinde huzur bulacaksınız...
Tarih : 03-06-2019 - 09-06-2019
Şehirler : Masai Mara, Nairobi, Zanzibar
Otel : 4*, 5*, Lodge
Ulaşım : Türk Hava Yolları Tarifeli Seferi İle
Peşin Ücret : 2950 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 390 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Turlar Dahil
Yemek Durumu : Tüm Öğle ve Akşam Yemekleri Dahil

Tur Programı 1. Gün
03/06/2019
İstanbul - Zanzibar
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor. İstanbul havalimanı Dış
Hatlar Terminali Gazella kontuarında buluşuyoruz. Bilet, pasaport ve gümrük işlemlerinin
ardından Türk Hava Yolları ile Zanzibar’a uçacağız.
2. Gün
04/06/2019
Zanzibar - Zanzibar
Yerel saat ile Zanzibar’a varışımızı takiben otelimize transfer olarak c-in işlemlerimizi
gerçekleştiriyoruz. Kahvaltımız otelde. Ardından muhteşem sahilleri ile ünlü Zanzibar’da
deniz kum ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Öğle ve akşam yemekleri otelimizde.
3. Gün
05/06/2019
Zanzibar
Kahvaltının ardından serbest zaman. Ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan
Stone Town’u geziyoruz. Bugün öğle yemeğimizi kumanya olarak alacağız. Gezinin ardından
otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
4. Gün

06/06/2019
Zanibar-Nairobi-Masai Mara - Masai Mara
Kahvaltının ardından havaalanına transfer. Yerel havayolları ile Nairobi’ye uçacağız.
Nairobi’ye varışımızı takiben özel 4X4 safari araçlarımıza biniyor ve eşsiz manzaralar
eşliğinde dünyaca ünlü Masai Mara Ulusal Parkı’na hareket edeceğiz. Ulusal Park’a varışta
öğle yemeğimizi piknik olarak alacağız. Öğleden sonra Masai Mara’da ilk safarimizi
gerçekleştiriyoruz. Gün batımına yakın otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama
otelimizde.
5. Gün
07/06/2019
Masai Mara - Masai Mara
Güne erken safari ile başlıyoruz. Leopardan çitaya, fillerden gergedanlara, zürafalardan
farklı antilop çeşitlerine ve elbette sayısız tür kuşa ev sahipliği yapan safari turumuz sonrası
kahvaltımızı almak için otelimize geri dönüyoruz. Kahvaltı sonrası safarinin 2. kısmına
devam etmek için otelden hareket ediyoruz. Öğle yemeğimizi piknik olarak alacağız.
Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.
6. Gün
08/06/2019
Masai Mara-Nairobi - Nairobi
Erken kahvaltının ardından safari yapıyoruz. Kahvaltının ardından Nairobi’ye hareket.
Nairobi şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Öğle yemeğimizi dünyaca ünlü Carnivore
Restoran’da alıyoruz. Ardından Nairobi’de zürafaları elleriniz ile besleyebileceğiniz Zürafa
Çiftliği gezilerini gerçekleştiriyoruz. Gezi bitiminde otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği
ve konaklama otelimizde.
7. Gün
09/06/2019
Nairobi-İstanbul - İstanbul
Erken kahvaltımızı kumanya olarak alıp havaalanına transfer oluyoruz. Türk Hava Yolları’na
ait tarifeli sefer ile İstanbul yeni havaalanına uçuyoruz. Varışımızda turumuz, sizi evinize
bırakacak transfer aracımız ile son bulacak.

Hizmetler
ÜCRETE DÂHİL HİZMETLER:
- Türk Hava Yolları ile İstanbul - Zanzibar - Nairobi - İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti,
- Yerel Hava Yolları ile Zanzibar-Nairobi arası ekonomi sınıf uçak bileti,
- Havalimanı vergileri,
- Ev – Alan - Ev transferi de dâhil olmak üzere özel araçlar ile tüm transferler,
-Kahvaltı dâhil konaklamalar,

- Programda belirtilen tüm öğle yemekleri,
- Programda belirtilen tüm akşam yemekleri,
- Özel araçlar ile programda belirtilen tüm geziler,
- 4x4 araçlar ile programda belirtilen tüm safariler,
- Programda belirtilen müze ve ören yerlerine giriş ücretleri,
- Ulusal Parklara giriş ücretleri,
- Flying Doctors hizmeti (safariler esnasında oluşabilecek rahatsızlıklarda en kısa sürede en
yakındaki hastaneye ulaşım masraflarının karşılanması),
- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri,
- Yurtdışı çıkış harcı,
- Seyahat sigortası.

ÜCRETE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER:
- Programda belirtilmeyen yemekler,
- Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler,
- Bahşişler,
- Fazla bagaj ücretleri,
- Kişisel harcamalar,
- Kenya & Zanzibar Vizesi.

Turun Artıları
+ Büyük Rift Vadisi boyunca, eşsiz manzaralarından gözünüzü ayıramadan
gerçekleşecek bir yolculuk...

+ Fillerden gergedanlara, leoparlardan çitalara, zürafalardan antiloplara, yaban hayatı
karakterli hayvanlarıyla belgesel tadında bir Ulusal Park; Masai Mara ve 4x4 jeepler ile
gerçekleştireceğimiz safariler...

+ Günümüz dünyasında, geleneklerinden kopmayarak, samimiyetlerini ve sıcaklıklılarını
koruyan Masai halkının gündelik hayatıyla tanışma…

+ Duruşlarından hiçbir zaman ödün vermeyerek, asil yürüyüşleriyle görenleri büyüleyen
zürafaları, ellerimizle besleyebileceğimiz Nairobi Zürafa Çiftliği…

+ Loş ışıklar altında, eğlenceli sunumlarıyla size zengin bir menü sunan, dünyada sadece üç
tane bulunan Carnivore Restoran’da dünyanın farklı yerlerinde tadılmayacak lezzetler…

+ Her safari sonunda sergi konusu olacak güzellikte fotoğraf kareleriyle fotoğraf
makinemizi süsleme ayrıcalığı…

+ UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Stone Town’u gezeceğiz

+ Muhteşem sahilleri ile ünlü Zanzibar’da deniz kum ve güneşin tadını çıkaracağız.

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

