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2017 Kurban bayramı turu belli oldu. Afrika Turları listemize bir yenisini ekledik. Safari
Turu ile muhteşem bir bayrama hazır mısınız?
BÜYÜK GÖÇÜ İZLEMEYE GİDİYORUZ!
AĞUSTOS 2017 – BAYRAMDA AFRİKA’DA SAFARİ VE DÜNYANIN EN GÜZEL
PLAJLARINDA DİNLENME…
29 AĞUSTOS – 8 EYLÜL 2017
2250 USD – PROMOSYON ŞOK FİYAT –
TÜM AVRUPA’DAKİ EN UCUZ SAFARİ PROGRAMI!
ÖDEME SEÇENEKLERİNİ AŞAĞIDA GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ…
8 GECELİK ÇOK ÖZEL BİR PROGRAM
NAİROBİ (2 GECE) , MASAİ MARA (2 GECE), LAKE NAKURU (1 GECE) , ZANZİBAR
(3 GECE)

VİZESİZ!
EKSTRA TUR ÜCRETİ YOK!
TURLAR BEYTOUR TURİZM (A GRUBU 1020) TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

-AFRİKA’NIN BÜYÜLEYİCİ ÜLKESİ KENYA’DA DÜNYANIN EN ÜNLÜ MİLLİ
PARKI MASAİ MARA’DA BÜYÜK GÖÇÜN PEŞİNDE…
-AFRİKA’NIN EN ÖZEL GÖL MİLLİ PARKLARINDAN LAKE NAKURU’DA SAFARİ
-NAIVASHA GÖLÜNDE HİPOPOTAMLAR İLE TEKNE SAFARİSİ
-BAŞKENT NAİROBİ’DE DÜNYANIN EN GÜZEL KORUNAN ÖZEL ALANLARINDAN
GIRAFFE CENTER’DA ZÜRAFALAR İLE ÇOK ÖZEL ZAMANLAR…
-DÜNYANIN EN GÜZEL PLAJLARINA SAHİP ZANZİBAR ADASINDA, ADANIN EN
GÜZEL KUZEY BÖLGESİNDE PLAJ KENARI KONAKLAMA
-ZANZİBAR’IN MUHTEŞEM ADALARINDA TEKNE SAFARİ
*KAPIDA VİZE (YEŞİL PASAPORTA VİZEYE GEREK YOK)

ÖNEMLİ NOT: GEZİMİZ BOYUNCA SAFARİLERİMİZİ 4×4 JEEPLER İLE
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. HAVAALANINDAN BİZİ ALAN BU ARAÇLAR
TURUMUZUN SONUNA KADAR BİZLERLE… AFRİKA’NIN TÜM ÜLKELERİNDE 4×4
JEEPLER İLE YAPILAN SAFARİLERİN FİYATLARI NEREDEYSE 2 KATINA KADAR
ÇIKMAKTADIR. BU ÖZEL JEEPLER İLE ARAZİDE HEM RAHAT EDECEK, HEM DE

GENİŞ VE YÜKSEK ÇATISINDAN TÜM HAYVANLARI DAHA RAHAT, SIKIŞMADAN
GÖRECEKSİNİZ…

TUR PROGRAMI
1.GÜN / 29-30 AĞUSTOS 2017 / SALI – ÇARŞAMBA
İstanbul – Nairobi uçuşumuzu aktarmalı olarak yapıyor ve başkent Nairobi’ye varışımızla ile
birlikte merkezdeki otelimize yerleşiyoruz.
Otelimize varışımız gece yarısını bulacak.
Ertesi gün Kenya maceramız başlıyor.
2.GÜN / 31 AĞUSTOS 2017 / PERŞEMBE
Sabah erken saatlerde uyanış ve kahvaltıdan sonra yola çıkıyoruz…
İlk önce başkent Nairobi’nin içinden geçerek manzara noktasında duruyor ve Nairobi’yi
fotoğraflıyoruz.
Daha sonra yaklaşık 45 dakikalık yolculuk sonrası Giraffe Center yani Zürafa Merkezi’ne
ulaşıyoruz. Burası Afrika’nın en iyi korunan zürafa merkezlerinden birisi.
Zürafaları besliyor, öpüyor ve onlarla yan yana muhteşem kareler yakalıyoruz.

Şimdi önümüzde 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.
Akşamüstü Naivasha Gölü’ne varıyoruz. Burası 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.
Sonrasında ertesi gün safari yapacağımız Nakuru Gölü Milli Parkı’nın yakınındaki otelimize
geliyor ve burada konaklıyoruz.

3.GÜN / 1 EYLÜL 2017 / CUMA
Sabah erken saatlerde
gerçekleştiriyoruz.

otelimizden

ayrılıyor

ve

Afrika’daki

ilk

kara

safarimizi

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.

Ortalama 3 saatlik safarimizden sonra dünyanın en ünlü milli parkı Masai Mara’ya doğru 5
saatlik bir yola çıkacağız.
Masai bölgesine girer girmez manzaralar değişecek, binalar, köyler, yerel kıyafetler tamamen
başka bir hal alacak.
Akşam Masai Mara Milli Parkı kenarındaki kamp alanımıza ulaşıyor ve geceyi burada
geçiriyoruz.
4.GÜN / 2 EYLÜL 2017 / CUMARTESİ
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 / 3 EYLÜL 2017 / PAZAR
Sabah 5’te uyanıyor ve sabah safarisi için tekrardan Masai Mara Milli Parkı’na gidiyoruz.
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…
Öğleden sonra başkent Nairobi’ye doğru yola çıkıyoruz.
Akşam konaklama başkent Nairobi’deki otelimizde…

6.GÜN / 4 EYLÜL 2017 / PAZARTESİ
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 / 5 EYLÜL 2017 / SALI
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 / 6 Eylül 2017 / Çarşamba
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 / 7 Eylül 2017 / Perşembe
Daresselam’a uçak ile transfer ve sonrasında İstanbul’a dönüş…

BU GEZİYE NEDEN SİZİNLE GELMELİYİM?
-Bu geziye bizimle gelmelisiniz çünkü tüm gezilerimizi en ince ayrıntısına kadar kendimiz
hazırlıyor, hiçbir ekstra paket satın almıyoruz.
-Daha önceki gezilerimizdeki yorumlarda da göreceğiniz gibi %100 müşteri memnuniyeti ile
çalışıyor, tüm grubumuz ile bütün gün şahane vakit geçiriyoruz.
-Bu destinasyonda Türkiye’nin değil Avrupa’nın en ucuz turunu gerçekleştiriyoruz.
-Zanzibar’da 3 gece deniz kenarı konaklıyoruz ve herkesin rahat etmesini, bu geziden
eğlenmesini sağlıyoruz.
-Safarilerimizi 4X4 jeepler ile gerçekleştiriyoruz. Bunun için ekstra bir fiyat uygulamıyoruz.

-Tüm turunuz dolu dolu geçiyor ve nefes almaya dahi vakit bulamıyorsunuz. Bu şahane gezide
hiç kimseyi gruptan ayırıp ekstra tur düzenlemiyoruz. Diğer gezilerimizde de olduğu gibi ekstra
tura karşıyız.
-Geçen yıl ilk defa deneyimlediğimiz bu rotaya artık çok daha fazla hakimiz.
-Genelde Masai Mara’da safari imkanı sunulan turlar yerine biz bu turumuzda Naivasha
Gölü’nde tekne safari ve Nakuru Gölü Milli Parkı’nda da safari yaparak hem Kenya’da daha
çok milli park görüyor hem de ülkeyi daha geniş bir alanda gezme ve gözlemleme şansına sahip
oluyoruz.
MASAİ MARA’DAKİ KAMP HAKKINDA ÖNEMLİ NOT
Masai Mara Milli Parkı’nın hemen girişinde konaklayacağımız çadır kampımız oldukça lüks.
Her çadırda 2 tane yatak, duş, tuvalet, priz ve sıcak su bulunuyor.
24 saat güvenlik bulunan kamp alanımızda tüm yiyecek ve içecekler mevcut.
İLETİŞİM:
05549598200 NUMARALI TELEFONDAN NESLİHAN HANIM İLE İLETİŞİME
GEÇEBİLİRSİNİZ…
ÖDEME SİSTEMLERİ
-1 MART’A KADAR OLAN ÖDEMELERİNİZDE 2200 USD
-1 MART – 1 MAYIS ARASI ÖDEMELERİNİZDE 2250 USD
-1 MAYIS SONRASI ÖDEMELERİNİZDE 2300 USD
-KREDİ KARTINA 5 TAKSİT UYGULANABİLİYOR… (AXESS – BONUS – WORD –
CARD FİNANS)
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-Yerel rehberler ve şoförler için toplanacak bahşişler – Ortalama kişi başı 10-15 USD

