
ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

KENIA 
Fauna i tribus 

Sortida especial: 4 d’agost 2020 

9 dies | Dif. Horària +2h | Cal visat 

ITINERARI:  NAIROBI - AMBOSELI - ABERDARE - LLAC NAKURU - LLAC NAIVASHA - 
MASSAI MARA - MASSAI BOMA 

PATRIMONI UNESCO: Sistema de llacs de Kenia a la Gran Vall del Rift. 
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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 1.  BARCELONA - NAIROBI 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la nostra companyia aèria, per a fer els 
tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la 
sortida del vol en direcció a  Nairobi. 

Realitzats els tràmits de frontera, el nostre personal ens assistirà per traslladar-nos a l’hotel.  

Sopar i allotjament.  

DIA 2: NAIROBI - AMBOSELI 

Esmorzarem d’hora i sortirem 
c a p a l P a r c N a c i o n a l 
Amboseli, on hi arribarem en 
un trajecte d’unes 4 hores i 
mitja de durada. Arribarem 
cap a l’hora de dinar, i tot 
seguit realitzarem un safari 
fotogràfic a l parc , molt 
c o n e g u t p e r s e r t e r r a 
d'elefants, zebres, búfals, 
n y u s i d e l m a j e s t u ó s 
Kilimanjaro. Gaudirem del 
safari i les vistes de la posta 
de so l de la Muntanya 
Kilimanjaro. 

Sopar i allotjament al lodge. 

DIA 3: AMBOSELI - ABERDARE 

Després de l'esmorzar, sortirem cap a la Muntanya Aberdare i dinarem en ruta. Seguirem en 
direcció cap al nord fins arribar al Parc Nacional d'Aberdare. Farem un passeig prop de la 
zona dels lodges per albirar part de la fauna local: elefants, búfals, antílops i hienes. 

Sopar i allotjament al lodge. 
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DIA 4: ABERDARE - LLAC NAKURU - LLAC NAIVASHA 

Esmorzar. Aquest matí ens dirigirem cap al 
sistema de llacs de la Vall del Rift 
(UNESCO), concretament al Parc Nacional 
del Llac Nakuru on arribarem per realitzar 
un safari després de dinar. Aquest parc és 
conegut per la seva població de rinoceronts 
blancs, però també és freqüent veure-hi 
hipopòtams, girafes, búfals i zebres. A 
continuació sortirem cap al Llac Naivasha, 
on ens allotjarem. 

Sopar i allotjament al lodge. 
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DIA 5: (LLAC NAIVASHA) LLAC NAKURU - SAFARI - ILLA CRESCENT 

Esmorzar i sortida cap al Llac Nakuru per realitzar un safari matutí. Seguirem buscant la fauna 
dirigint-nos altre cop cap al Llac Naivasha per albirar aus com pelicans, cigonyes i flamencs i 
hipopòtams. Farem un passeig en barca i visitarem l'illa Crescent. Dinarem en algun punt de 
la nostra ruta. 

Sopar i allotjament al lodge. 

DIA 6: LLAC NAIVASHA - MASSAI MARA 

Després de l'esmorzar, sortirem cap 
al Parc Nacional Massai Mara, on 
arribarem per dinar. A la tarda 
farem un safari, gaudint de l'època 
de la Gran Migració, per la qual cosa 
podrem albirar milers de nyus i 
zebres que arriben a Massai Mara 
des del Serengeti (Tanzània). Altres 
animals que freqüenten el parc en 
aquestes temporades són els 
elefants, l leons, hipopòtams, 
girafes, búfals, hienes i guepards.  

Sopar i allotjament al campament. 
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DIA 7: (MASSAI MARA) FAUNA 

Esmorzar. Dedicarem tot el dia a la fauna de parc on es poden veure els 5 grans animals 
africans, aus i cocodrils. Especialment atractiu és veure com els ramats de nyus creuen el riu 
Mara o com els lleons o els guepards cacen les seves preses.  

Sopar i allotjament al campament. 

DIA 8: MASSAI MARA - LLOGARET MASSAI BOMA - NAIROBI 

Després d'esmorzar d'hora, farem l'últim 
safari al matí, quan la vida animal és més 
activa i tot seguit sortirem cap al llogaret 
Massai Boma, on passarem unes hores 
amb els hospitalaris Massai. Després 
d'aprendre moltes coses sobre els joves 
guerrers massai, ens dirigirem de tornada 
cap a la capital kenyana. Arribarem al migdia 
a Nairobi i disposarem de temps lliure 
després de dinar.  

Sopar en un restaurant tradicional.  
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En acabat, a l'hora acordada, ens recollirà el nostre trasllat cap a l'aeroport per agafar el vol de 
tornada a Barcelona.  

Nit a bord. 

DIA 9: NAIROBI - BARCELONA 

Arribada a Barcelona. 

Fi del viatge  
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EL PREU INCLOU: 
• Vols internacionals Barcelona - 

Nairobi - Barcelona, amb Swissair en 
classe Turista. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport. 

• 7 nits en pla pensió completa, en 
habitació doble, tant en hotels com 
en campaments. 

• Dinars (en restaurants o tipus pícnic) i 
sopars (en restaurants o hotels/
campaments). 

• Transport en tot-terreny durant la 
ruta. 

• Sortida garantida a partir de 6 
viatgers 

• Guia acompanyant Baraka a partir 
de 10 viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de guia Baraka.  

• Propines a guies locals i conductors. 

• Servei de maleters en hotels. 

• Aigua mineral 

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Reunió prèvia al viatge. 

• Visat i taxes d’immigració. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 
• Extres en els hotels tal com minibar, 

bugaderia, telèfon, … 

• Despeses personals dels viatgers. 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 
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VISITES INCLOSES 
• Entrades als parcs nacionals. 

• Safaris inclosos: Parc Nacional  Amboseli, Parc Nacional Llac  Nakuru, Parc 
Nacional Massai Mara. 

• Assistència a la Gran Migració dels nyus. 

• Visita cultural a un llogaret massai. 

• Passeig amb llanxa al Parc Nacional Naivasha. 

ALLOTJAMENTS 
• NAIROBI: Hotel Intercontinental Nairobi, 5***** o similar 
• AMBOSELI: Amboseli Sopa Lodge, 4**** o similar 
• ABERDARE: The Ark Lodge, 4**** o similar 
• LLAC NAIVASHA: The Great Rift Valley Lodge, 4**** o similar 
• MASSAI MARA: Siana Springs Tented Camp, 3***superior o similar 
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge, no 

reemborsables en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 21 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 10 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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