Safari
13.02. - 20.02.2020
Najdostupnejšia poriadna Afrika na trhu.
Ideálny zájazd na prvý dotyk s Afrikou a jej
tajomstvami. Výbornou leteckou
spoločnosťou priletíme do Nairobi a odtiaľ
sa vydáme na trávnaté pláne, ktoré
poskytujú život miliónom zvierat a patria k
najfascinujúcejším oblastiam našej Zeme.
Zebry, antilopy, pakone, levy, hyney,
nosorožce, plameniaky, o každom sa niečo
dozviete od našich vysokokvalifikovaných
sprievodcov a partnerov. Otvárateľná
strecha na aute Vám umocní zážitok zo
safari ešte viac. Cesta vhodná pre
každého bez rozdielu veku.
ITINERÁR
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Odlet do Afriky (Štvrtok)
LIETADLO

Check in a odlet do Afriky. Odlet vo večerných hodinách po 20:00.
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Pristávame na rovníku (Piatok)
NAIROBI

Čaká Vás safari, more a najlepšia dovolenka v Afrike. Odlet z Viedne, pristávame takmer priamo na
rovníku. Hlavné mesto Kene NAIROBI. Transfer do nášho hotela. Večeru si dáme v reštaurácii U
mäsožravcov - Carnivor, kde vyskúšate okrem iného aj krokodíla alebo pštrosa. Reštaurácia so štýlom.
Nemusia sa tu báť ani vegetariáni, reštaurácia myslí aj na nich. Po vynikajúcich mäsách si nechajte, ak
je to možné, miesto aj na dezert. Rovnako ako hlavný chod, aj tie stoja za to. Oddýchnite si pred
nastávajúcimi dňami strávenými v divočine. Cikády, žaby, steaky, Redds a začína sa naša africká
cesta. Do roku 1907 bolo Nairobi iba obrovským močiarom a za necelých 100 rokov z neho vyrástlo
jedno z najväčších afrických miest. Mesto safari a cestovateľov dodnes spomína na poľovačku
Teddyho Roosvelta, ktorý si odniesol viac než päťsto trofejí. Čo uvidíme my zajtra? Toto je Afrika.
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Parádne safari v Masai Mara (Sobota)
NAIROBI-MASAI MARA

Raňajky formou švédskych stolov, oblečieme sa do safari úboru a vyrážame za zvieratami. Ideme za
Afrikou, ako ste si ju vysnívali. Otvorená savana s ojedinelými akáciami, kde sa preháňajú antilopy,
žirafy, slony a na všetko dohliadajú levy. Toto je Afrika, akú ste vždy chceli vidieť. Z Nairobi si to
namierime na okraj Veľkej východoafrickej priekopovej prepadliny, aby sme mohli zísť na jej dno. Z
okraja sa nám naskytne nádherný pohľad. Na dne prepadliny uvidíme prvé veľké stáda masajského
dobytka. Po vstupe do skutočného Masailandu na pravej strane cesty je vybudované umelé napájadlo,
kam prichádzajú masaji zo širokého okolia. O pár kilometrov ďalej už hľadajte prvé gazely
thomsonove a grantove, zebry a dlhé žirafie krky trčiace ponad akácie. Prejdeme mestečkom Narok a
dostávame sa do zóny priľahlej k najlepšiemu safari v Keni.
Masai Mara, prírodná rezervácia, je mylne označovaná ako národný park. Je spravovaná regionálnou
vládou v meste Narok, hlavnom meste Masialandu. Jej názov je zložený z názvu dominantného kmeňa

Maasai a slova Mara, ktoré charakterizuje krajinu posiatu kríkmi a stromami. Mara v jazyku maa
znamená aj „bodkovaná“. Rovnaké meno nesie aj hlavná rieka, tečúca týmto územím. Rezervácia bola
založená na ochranu prírody a najmä zvierat desať rokov po vzniku susedného národného parku
Serengeti v Tanzánii, založeného nemeckým zoológom Gerhardom Grzimekom. Vonkajšie hranice
týchto dvoch chránených území vytyčujú migračný koridor pakoní a zebier počas tohto prírodného
zázraku. Migrujúce pakone sa v Maasai Mara zdržiavajú približne od júna do októbra. Práve veľká
migrácia je hlavným lákadlom oboch parkov. Prvé exempláre prichádzajú koncom júna a rieku Mara
prechádzajú postupne až do septembra. Postupne spásajú savanu od západu na východ a v polovici
októbra sa združujú a vyrážajú na pochod smerom na juh do Tanzánie, ku kráteru Ngorngoro. Tu
koncom januára odrodia svoje mladé a pokračujú okolo jazera Ndutu na sever Serengeti. V polovici
júna sa v severnej časti Serengeti pakone pária a postupne prechádzajú do Kene do Maasai Mara a
Mara Triangle, aby kruh migrácie uzavreli. V oblasti Keekorok a ďalej na juhovýchod rezervácie je
možné na hranici lesa vidieť nosorožce dvojrohé. Sú veľmi plaché a ich počty sú relatívne nízke. Pozdĺž
riek a riečok hľadajte na vhodných stromoch leopardy. Je tu zdravá populácia, zazriete ich však ťažko,
keďže sa cez deň skrývajú a na lov vyrážajú v noci. Celá oblasť od rieky Mara po Keekorok je obľúbená
medzi gepardmi. Samce tu tvoria skupinky 3-5 jedincov, pokiaľ si nedobijú svoje územie, čo je približne
v šiestich rokoch života. Samice sú samotárske a vidieť ich len občas, s mláďatami. Najčastejšie ich
zahliadnete v oblasti okolo Fig Tree. Večer rekapitulujete zážitky uprostred skutočnej divočiny.
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Deň v najkrajšej africkej divočine (Nedeľa)
MASAI MARA

Plná penzia počas celého dňa a safari na savane. Masai Mara je len naša. Hľadáme stáda slony,
hrochy zívajúce vo vode, obrovskýé krokodíly, vyhrievajúce sa na slnku, levice starajúce sa o levíčatá,
štíhleho geparda, splývajúceho s trávou, alebo statnú hyenu, hľadajúcu zvyšky. V Masai Mara máte
šancu vidieť všetky vytúžené zvieratá. Tento park je aj súčasťou ekosystému, kde sa odohráva Veľká
migrácia. Migruje tu 1,2 milióna pakoní, 500 tisíc zebier a 400 tisíc gaziel. Mimo migrácie sa v parku
rovnako nachádzajú zvieratá a majú tak väčší kľud. Vždy tak zažijete výnimočné safari. Hľadáme tu
všetky aj tie najvzácnejšie zvieratá a šanca je tu vždy. Či už to je nočný leopard, alebo najväčšia
antilopa losia, savana Vám vždy ukáže niečo zaujímavé. Treba byť len trpezlivý a hľadať. A keď Vás už
bolia oči, zatvorte ich, vdýchnite čistý vzduch divočiny a snívajte. O chvíľu Vás niekto aj tak zobudí s
výkrikom, tam je! Žeby nosorožec? Noc strávime v kvalitnej 4* lodge priamo v národnom parku. Večer
nám pred oknom budú behať paviány a pod nohami sa váľať damany.
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Pobozkajte žirafu (Pondelok)
MASAI MARA - NAIROBI

Návrat do Nairobi. Cestou z našej lodge ešte budeme hľadať zvieratá. Rána sú najlepšie na nájdenie
skupín hyen vracajúcich sa z nočného lovu, alebo leviu rodinu nad čerstvo ulovenou korisťou. Budeme
mať čas dokončiť započaté safari v najlepšej rezervácií vo Východnej Afrike a možno aj v celej Afrike.
Vraciame sa rovnakou cestou do hlavného mesta. Po príchode do Nairobi sa v múzeu Karen Blixen
dozviete viac o živote prvých afrických pionierov z Európy. Jednou z nich bola aj Dánka Karen
Blixenová, zvečnená vo filme Spomienky na Afriku. Pozrite si tento film pred cestou a budete tak mať
na mieste umocnený pocit. Neďaleko, v štvrti Langata nakŕmime žirafy, ktoré Vám
štyridsaťcentimetrovým jazykom vyvolajú príjemné zimomriavky. Toto žirafie centrum je ďalším
úspešným projektom, ktorý vypúšťa odchované žirafy rotschildove do voľnej prírody. Vy budete vidieť
chovnú skupinu, niektoré z ich potomkov ste možno videli predošlý deň pri jazere Nakuru. Návrat do
hotela a osvieženie sa v hotelovom bazéne.
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Safari pod Kilimandžárom (Utorok)
AMBOSELI

Ráno opúšťame nairobi a o pár hodín vstupujeme do fantastického sveta, do národného parku
Amboseli.
Park bol založený v roku 1974 a v roku 1991 bol zapísaný na zoznam UNESCO. Jeho názov pochádza z
maasajského výrazu empusel, čo znamená „slané a suché miesto“. Park chráni jedinečný prírodný
ekosystém na úpätí najvyššej hory Afriky. V minulosti bol park tvorený savanou, lesom a rozľahlým
jazerom Amboseli. Toto však koncom minulého storočia vyschlo a v dnešnej dobe sa občas po silných
dažďoch mení na silne alkalické jazero. Les, ktorý pokrýval väčšinu územia dnešného parku bol
zdecimovaný sloními stádami. Dodnes je vidno zvyšky koreňov veľkých akácií, rozhádzaných po savane
a polopúšti. Les sa takto postupne zmenšuje a ustupuje smerom ku Kilimandžáru.
Amboseli bolo vždy známe množstvom slonov. Pri obrovskom niekoľkoročnom suchu, ktoré sa skončilo
v roku 2009, veľká časť populácie slonov opustila park spolu s ďalšími zvieratami. Dnes sa zvieratá
postupne vracajú, život v parku nabieha do svojich pôvodných koľají a safari je tu opäť veľkolepé.
Nečudo, že práve tu v roku 1972 vznikol projekt sledovania a výskumu slonov pod dohľadom biologičky

Cynthie Mossovej. Sledovala viacero slonov, ale slonica Echo jej obzvlášť prirástla k srdcu. O nej a jej
rodine bolo natočených niekoľko výborných dokumentárnych filmov. Bohužiaľ, Echo uhynula počas
sucha v roku 2009...
Uprostred parku je močiar Longinye, ktorý je domovom hrochov a byvolov. Sem sa chodí dennodenne
napiť aj takmer celá miestna populácia slonov. Podvečer ich tu tak môžete pozorovať tisícky, a je to
naozaj pohľad a nezaplatenie! Práve tu si spravíte úžasné fotky slonov v pozadí s Kilimandžárom,
ktoré tak obdivujeme v najkrajších cestovateľských katalógoch . Okolo močiara a jazera Leakey sa
koncentrujú zvieratá. Hyeny často okupujú odvodňovacie kanály a rúry, kde sa schovávajú pred
slnečnou páľavou. Pod lesom sa často ukrývajú gepardy a levy, ktoré tu lovia zebry, pakone a gazely.
Jediné atraktívne zviera, ktoré sa tu nevyskytuje, je nosorožec, ktorý tu bol pytliakmi, bohužiaľ,
kompletne vylovený. V buši na severnom okraji parku však nájdete vzácne gerenuky a občas aj
priamorožce.
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Lúčime sa s Afrikou (Streda)
AMBOSELI - NAIROBI

Z Amboseli, zo safari pod Kilimandžárom, sa pomaly vraciame do Nairobi. Po ceste ešte máme šancu
vidieť zvieratá a naposledy si tak užiť safari. Po návrate do Nairobi budeme mať do odchodu na
letisko k dispozícií oddychovú zónu v kancelárii nášho miestneho partnera. Večerný odlet domov.
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Vitajte doma! (Štvrtok)
DOMOV

Prílet a zideľanie zážitkov s rodinou a priateľmi.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do Nairobi a späť v economy class
4x ubytovanie v 4* hoteloch v izbe pre dve osoby
4x ubytovanie v 4* hoteli v izbe pre dve osoby
plnú penziu počas troch dní safari (2., 3., 4. deň)
dopravu mikrobusom a terénnym autom počas safari
vstupné do Masai Mara a Amboseli
BUBO sprievodcu počas safari
všetky letiskové transfery
najlepšie poistenie proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania:
Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému odporúčame, aby sa pred cestou
informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára. BUBO nie je zdravotníckym
zariadením. Počas pobytu na safari odporúčame brať profylaxiu proti malárii.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6

Ubytovanie

mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 1 voľná dvojstranu.

Ubytovanie je zabezpečené počas celého zájazdu v príjemných hoteloch v

Zájazd je určený pre všetky vekové kategórie. Je nenáročný, s minimom

izbách pre dve osoby. Hotely sú na úrovni 3*-4* hotelov, avšak upozorňujeme,

chodenia. Vzdialenosti tu nie sú veľké, ale vzhľadom ku kvalite ciest

že je to subjektívne hodnotenie. "Hviezdičkovanie" nie je súčasťou obchodného

a maximálnym povoleným rýchlostiam, strávime v aute viac času. Na safari je

mena hotelov, ale subjektívnym vyjadrením jednej či viacerých osôb o kvalite

zakázané z auta vystupovať, sú ale plánované „technické“ prestávky. Celý

hotela.

zájazd má veľmi vysokú úroveň, kvalitný miestny partner, vysoko kvalitné

Nairobi: Tamarind Tree 4* a podobný

ubytovanie a strava.

Masai Mara: Fig Tree Camp – luxusné, permanentné stany s murovanou
kúpeľnou a toaletou
Amboseli: Ol Tukai Lodge 4*
Toto sú naše preferované hotely. Hotely na konkrétnych termínoch sú niekedy
aj iné. Závisí to od dostupnosti, obsadenosti a včasného prihlásenia sa.
Štandardne však cca 70 percent hotelov je vždy rovnakých.

CENA NEZAHŔŇA
víza do Kene, sprepitné, letiskové poplatky.
Kedy cestovať?
Tento zájazd je celoročnou destináciou s výnimkou období dažďov a každý
termín má svoje silné a slabé stránky. Na safari je podľa obdobia iný počet
zvierat, nikto Vám nezaručí, že uvidíte práve tie „Vaše“.
Koniec našej zimy a jarné termíny sú teplejšie, krajina je zelená a väčšina
bylinožravcom má v tomto období mláďatá. Teploty počas safari cez deň sa
pohybujú od 23-30 stupňov. Na pláži môžu stúpnuť na 35°C a voda má až
30°C.
Letné mesiace sú na safari chladnejšie hlavne v noci. Teplota môže klesnúť na
18°C. Cez deň sú teploty medzi 23-27°C. Krajina je stále zelená, v Masai Mara je

v týchto mesiacoch najväčšia koncentrácia migrujúcich zvierat, ale aj turistov
vďaka prázdninám vo svete.
Jesenné mesiace sú už teplejšie aj počas safari. V októbri býva vrchol migrácie
a pakone môžu kedykoľvek medzi koncom septembra a koncom novembra
Masai Mara opustiť. Kedykoľvek v tomto období môžu prísť zrážku. Dažde
bývajú krátke, v podvečerných hodinách a sú veľmi osviežujúce. Počas dňa
spravidla býva polooblačno až jasno s teplotami okolo 28°C.
Počas safari sa treba pripraviť na rôzne alternatívy. Rána bývajú chladnejšie a
pri otvorenej streche je pocitová teplota nižšia. Zoberte si preto so sebou ľahkú
bundu a mikinu. Nezabudnite na opaľovací krém, väčšinu času strávime
v nadmorskej výške 1.600 – 2.400m.n.m. a neďaleko rovníka.

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

05.02. - 12.02.2020

Vypredaný

1830€

13.02. - 20.02.2020

Voľný

2010€

24.03. - 31.03.2020

Voľný

1910€

08.04. - 15.04.2020

Voľný

2010€

26.04. - 03.05.2020

Voľný

2010€

01.07. - 08.07.2020

Voľný

2010€

16.07. - 23.07.2020

Voľný

2010€

29.07. - 05.08.2020

Voľný

2010€

22.10. - 29.10.2020

Voľný

1830€

04.11. - 11.11.2020

Voľný

1830€

15.11. - 22.11.2020

Voľný

1830€

Kalkulácia
Položka
Základná cena

Cena
2010 €

Letiskové poplatky

490 €

Žiadosť o víza do Kene (pre občanov SR a ČR)
Spolu:

56 €
2556 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 13.02. — 20.02.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Doprava
Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat – Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

Business class letenka spoločnosťou
Emirates
Let s najlepšou leteckou spoločnosťou na svete Emirates na trase
Viedeň-Dubaj-Nairobi / Nairobi-Dubaj-Viedeň. Užívajte si komfort v
business class, exkluzívnu lóžu na letisku v Dubaji a lety modernými
lietadlami Boeing 777 či Airbus A380. Pustite si ICE a z lietadla
vystúpite svieži a pripravení loviť zážitky. Odlet z Viedne je 0. deň o
22:00

20 €

80%

2620 €

6%

Lietadlo Emirates

Vlastná izba
1/1 izba Safari
Izba pre jednu osobu počas celého zájazdu v hoteloch v základnej cene
zájazdu.

10 nocí | Keňa

Ubytovanie

380 €

11%

1830 €

Najlepšie hotely sveta: Luxus v Keni
Absolvujte keňskú časť v absolútnom luxuse. To najlepšie čo Keňa zo
svojich hotelov ponúka. 2 noci v Nairobi v hoteli Kempinski Villa Rosa, 2
noci v Masai Mara v Mara Bush Camp - private wing a 1 noc v
Amboseli v Tawi Lodge. Safari v štýle britskej šľachty. Nairobi z
najlepšej adresy, safari v Masai Mara priamo na migračnej trase.
Všetky rezorty sú postavené podľa najprísnejších eko noriem s
dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a samozrejme spľňajú nároky aj
tých najnáročnejších klientov. Toto sú naše preferované lodge v
prípade dostupnosti. Cena platí pre jednu osobu zdieľajúcu izbu pre
dve osoby, plná penzia.

5 nocí | Keňa - Nairobi - Masai
Mara - Amboseli

Iné
0€

BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu
Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

