
 

 
 
 

 

ΑΥΑΡΙ ΚΕΝΤΑ 

ΚΕΝΤΑ – ΜΑΑΪ ΜΑΡΑ - ΜΟΜΠΑΑ 
Ναϊρόμπι – Λίμνη Νακούρου – Λίμνη Ναϊβάσα – Εθνικό Πάρκο Μασάϊ Μάρα – Μομπάσα  

9 μέρες 
 

 
Αναχωρήσεις 09/04, 30/04, 

14/05 

11/06, 25/06, 16/07, 

30/07, 13/08, 27/08, 

10/09, 22/10 

12/11, 26/11, 

03/12/16 

Σιμές κατ’ άτομο 

Δίκλινο 1830 € 2130 € 2090 € 

Επιβάρυνση Μονόκλινου 450 € 500 € 500 € 

Οι τιμές εμπεριέχουν  έκπτωση έγκαιρης κράτησης 30 μέρες πριν την αναχώρηση.  

Ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων – Δηλώστε τώρα την συμμετοχή σας 

 

1η μέρα : Πτήση 
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την Κένυα. 

Ολονύκτια πτήση. 

 

2η μέρα : Ναϊρόμπι – Λίμνη Νακούρου – Λίμνη Ναϊβάσα 
Άφιξη στην Ναϊρόμπι και συνεχίζουμε οδικώς για το Εθνικό Πάρκο της Νακούρου, όπου θα έχουμε μία 

υπέροχη βόλτα γύρω από την όμορφη λίμνη πασίγνωστη για τον φυσικό της πλούτο, τα περίφημα ροζ 

φλαμίνγκο και τα άλλα άγρια πουλιά. 

Αργότερα θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Ναϊβάσα.   

 

3η μέρα : Ναϊρόμπι – Εθνικό Πάρκο Μασάϊ Μάρα 
Σο πρωί θα φωτογραφήσουμε τις όχθες της Ναϊβάσα με την πλούσια βλάστηση όπου ζουν 350 είδη 

εξωτικών πουλιών.   

τη συνέχεια θα έρθουμε στο πάρκο Μασάι Μάρα όπου κατοικούν οι ομώνυμοι «αριστοκράτες των 

άγριων φυλών».   

Εγκατάσταση σε Lodge και αργότερα θα βγούμε για ένα φωτογραφικό σαφάρι στο πάρκο. 

 

4η μέρα : Μασάϊ Μάρα – αφάρι στο Πάρκο 
Σο Μασάϊ Μάρα, είναι ίσως το τελευταίο μέρος της Αφρικής, όπου μπορεί κανείς να βρει την ίδια αφθονία 

άγριων ζώων που συνάντησαν οι πρώτοι ερευνητές αυτών των περιοχών.   

τις πεδιάδες ζουν ζέβρες, αντιλόπες, γατόπαρδοι, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια και άλλα χορτοφάγα ζώα.   

τις δύο εξορμήσεις που έχουμε σήμερα, στο πρωινό και απογευματινό φωτογραφικό σαφάρι, θα 

ταφυλακίσετε  στον φακό σας. 

 

5η μέρα : Μασάι Μάρα-Ναϊρόμπι – Περιήγηση πόλης 
Σο πρωί αναχωρούμε για τη Ναϊρόμπι.  

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Σο απόγευμα ακολουθεί μία χορταστική περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα 

δούμε το Πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και το Μαυσωλείο.   

Σο βράδυ θα απολαύσουμε ένα υπέροχο δείπνο σ’ ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, το 

«Carnivore». 

 

6η μέρα : Ναϊρόμπι – Μομπάσα (Ντιάνι) 
Πτήση για την Μομπάσα.  Μεταφορά στο ξενοδοχείο στην περιοχή Ντιάνι. 

 

 

 



 

 
 
 

7η μέρα : Μομπάσα  
Mέρα ελεύθερη στις πιο όμορφες παραλίες της AνατολικήςAφρικής, με τα υπέροχα ξενοδοχεία και το 

τροπικό περιβάλλον.  

Eδώσυναντώνται και μπερδεύονται όλες οι φυλές και οι κουλτούρες της Kένυας, οι θρησκείες, οι εποχές και 

τα ρεύματα.  

 

8η μέρα : Μομπάσα-Περιήγηση Πόλης  
Αναχώρηση για την πρωινή μας περιήγηση στην πόλη, όπου θα περιηγηθούμε στα κυριότερα αξιοθέατα 

της.  

την συνέχεια θα έρθουμε στο Νγκομόνγκο, ένα πάρκο που υπάρχουν δείγματα οικισμών των διαφόρων 

φυλών της Κένυας.  

Σο απόγευμα το έχετε ελεύθερο και αργότερα πτήση για την Αθήνα. 

 

9η μέρα : Αθήνα 
Άφιξη με ενδιάμεσο σταθμό. 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με ενδιάμεσο σταθμό 

 Υιλοξενία σε ξενοδοχείο 4* στη Ναϊρόμπι, επιλεγμένα Λοτζ στα πάρκα  

 Ημιδιατροφή στη Ναϊρόμπι  

 Πλήρης διατροφή στα εθνικά πάρκα και Μομπάσα 

 Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια και για όλες τις 

εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος 

 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές όπως περιγράφονται 

 Υωτογραφικό σαφάρι στη λίμνη Nακούρου, στη Ναϊβάσα και στο Πάρκο Mασάι Mάρα,  με 

έμπειρους τοπικούς «οδηγούς» 

 Eιδικά λεωφορεία στη διάρκεια του σαφάρι 

 Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί 

 Έλληνας αρχηγός συνοδός από την Ελλάδα 

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης  

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

 Υόροι αεροδρομίων, Υιλοδωρήματα/αχθοφορικά, Ατομική ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη 630 € 

 Βίζα εισόδου στην Κένυα 50 $ περίπου 

 

ημειώσεις: 

 Σο ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ταξιδιωτών. 

ε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και 

εκτελείται με επιβάρυνση 100 € το άτομο. 

 Αποδεκτά γίνονται τα δολάρια Αμερικής κοπής από το 2001 και αργότερα.  

 

Σαξιδιωτικά έγγραφα : 
 Έγκυρο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδό σας στην περιοχή 

 Βίζα εισόδου στην Κένυα 50 $ περίπου.  Απαιτούνται 2 έγχρωμες φωτογραφίες και εκδίδονται επί 

τόπου. 

 

Τγειονομικές Προφυλάξεις:  
 υνιστάται εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού (Κένυα) 

 Σο νερό δεν είναι πόσιμο 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Καλώς ορίσατε στα Σαξίδια της Heronia Star 
 

 

 

Σαξίδια για όσους πιστεύουν στην ομορφιά των ονείρων τους 
Κάντε την ομορφιά του κόσμου «κτήμα» σας. 

το Heronia Star σχεδιάσαμε και φέτος για σας νέα Σαξίδια, που θα «ταράξουν», όχι μόνο τους 

πολυταξιδεμένους, αλλά και αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν τον υλικό και πνευματικό Πολιτισμό. 

Με διαδρομές και προτάσεις γι’ αυτούς που γνωρίζουν τι ζητάνε, με άριστη κατανομή αξιοθέατων και 

πλούσιο περιεχόμενο. 

Με σωστές τιμές και ειλικρίνεια στον ταξιδιώτη, γοητεύουν τόσο με την οργάνωσή τους, όσο και την 

ποιότητά τους, που είναι μοναδική. 

Ελάτε μαζί μαςγια ένα αλησμόνητο ταξίδι, επιλέγοντας, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων. 

Αμέσως θα διαπιστώσετε την διαφορετικότηταστην οργάνωσή μας. 

 

τη Heronia Star αλλάζουμε τον τρόπο που ταξιδεύετε! 
 

 Κλασικά Σαξίδια 
Ομαδικά Σαξίδια Καλής συντροφιάς 

Με το σύνθημα αυτό χρόνια τώρα καθιερώσαμε την αντίληψη των ομαδικών Σαξιδιών με αεροπλάνο στη 

χώρα μας. 

Οι πιστοί φίλοι του άρτια οργανωμένου Σαξιδιού, ταξιδεύουν μαζί μας, περιμένοντας να απολαύσουν την 

ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε Σαξίδι. 

Σαξιδιώτες όλων των κατηγοριών που σέβονται την προσωπικότητα και την ανεξαρτησία του συνταξιδιώτη 

τους, παράλληλα με τα ήθη και έθιμα των περιοχών που επισκέπτονται, αποκτούν νέους φίλους, μέσα σε 

θερμή και οικεία ατμόσφαιρα. 

Εκπαιδευμένοι και πρόθυμοι συνοδοί με πάθος γι’ αυτό που κάνουν, λάτρεις του καλού ταξιδιού, 

φροντίζουν για την τελευταία λεπτομέρεια. 

 

 Unesco Tours 
Ομαδικά Σαξίδια ειδικών προορισμών, Ιστορικού, Πολιτιστικού και Γεωγραφικού 

ενδιαφέροντος. 

Είναι Σαξίδια που οδηγούν σ’ ένα πανόραμα αριστουργημάτων της ανθρώπινης 

δημιουργίας και υμνούν την προσπάθεια του ανθρώπου που αποτελεί την βάση της Γης. 

Πρόκειται για Παγκόσμια Μνημεία, μέχρι τις άκρες του κόσμου, που σε συνεπαίρνουν με τα μεγέθη τους, 

την αισθητική τους αξία και την αρχιτεκτονική τους πρωτοτυπία, είτε για την Ιστορική, είτε για την συμβολική 

τους σημασία. 

Σαξιδεύοντας σε μικρές ομάδες θα ζήσετε έντονα τις επισκέψεις σας και η βοήθεια εξειδικευμένων συνοδών, 

μαζί με μία εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, θα σας μυήσουν ακόμα περισσότερο στην γοητεία 

του Σαξιδιού. 

 

 Best Five 



 

 
 
 

Σα Σαξίδια αυτά απευθύνονται σε ένα άλλο «διαφορετικό» κοινό, που το ελκύουν τα άγνωστα σημεία, που 

βρίσκονται στα διάφορα σημεία του Πλανήτη. 

Για όσους το Σαξίδι είναι συνώνυμο της ανακάλυψης, μέσα στην απόλυτη φροντίδα και την πλήρη ηρεμία 

του πνεύματος, τότε τα προγράμματα BEST είναι τα καλύτερα. 

Οι περιηγήσεις BEST, προσφέρουν και στους πιο απαιτητικούς φίλους του Σαξιδιού, την απόλυτη γνώση 

των συνεργατών μας και μία εξαίρετη ποιότητα υπηρεσιών που σας επιτρέπουν να εκτιμήσετε 

τον πλούτο των διαδρομών στις καλύτερες συνθήκες. 

 Epic Journeys 
 

Ένα είδος Σαξιδιού, που εδώ και χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους, τα EPIC, είναι μία σειρά 

προγραμμάτων προσεκτικά σχεδιασμένα σε απομακρυσμένους προορισμούς του Πλανήτη, με μελετημένα 

βήματα ξεναγήσεων και περιηγήσεων για να προσφέρουν την γνώση και να διατηρούν ένα ισορροπημένο 

ρυθμό στο Σαξίδι. 

Σαξιδεύετε σε μικρά γκρούπ, έτσι ώστε να απολαμβάνετε τις επισκέψεις σε παρείστικη ατμόσφαιρα, να έχετε 

την μεγαλύτερη άνεση και να απολαμβάνετε αμέριστη προσωπική φροντίδα. 

Μένετε τις απαραίτητες μέρες στον κάθε προορισμό προκειμένου να έχετε τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης 

και να μπορείτε να εκτιμήσετε ολοκληρωτικά τα πιο σημαντικά αξιοθέατα. 

Σα EPIC είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα Σαξίδια. 
 

 
 

Ομαδικά Σαξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο που οργανώνονται αποκλειστικά από το NationalGeographic, το 

πρώτο σήμα ποιότητας στον Πλανήτη και διατίθενται σε συνεργασία με το HeroniaStar, στους φίλους του 

καλού Σαξιδιού από την Ελλάδα. 

Διαλέξτε ένα από τα Σαξίδια υψηλής ποιότητας του NationalGeographic και ταξιδέψτε με ιδιωτικό τζετ ή με 

ιδιωτικά κρουαζιερόπλοια και πλοία επιστημονικού ενδιαφέροντος, για να εξερευνήσετε αρχαίους 

πολιτισμούς και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα σε απομακρυσμένες περιοχές της Γης. 

Ελάτε να σας γνωρίσουμε τους εξερευνητές, τους φυσιοδίφες, τους ζωολόγους, τους οικολόγους και τους 

κορυφαίους εμπειρογνώμονες του NationalGeographic, που συνοδεύουν τα Σαξίδια και τα καθιστούν, με 

τις γνώσεις τους, περισσότερο ελκυστικά και τελείως διαφορετικά. 

Ελάτε να μάθουμε τεχνικές για την λήψη εντυπωσιακών φωτογραφιών από ένα από τους μεγαλύτερους 

φωτογράφους άγριας ζωής στον κόσμο. 

Γίνετε ανιχνευτές ορυκτών και νομάδες της ερήμου και των πάγων. 

Ανακαλύψτε σπάνια θαλάσσια κέντρα βιοποικιλότητας. 

Γνωρίστε τα πιο «πλούσια» ηφαίστεια στον κόσμο. 

Αντιμετωπίστε θαυμαστά γεωλογικά φαινόμενα. 

Παρακολουθήστε μία ιδιωτική συναυλία σε κάποιο αρχοντικό της ιβηρίας. 

Ξεκινήστε μία περιπέτεια άγριας ζωής και αντιμετωπίστε μία απίστευτη σειρά από θρυλικά πλάσματα του 

κόσμου. 

Σα Σαξίδια του NationalGeographic τώρα είναι κοντά σας. 

 

 Travel Design for 2 
 

Οι φίλοι μας θέλουνε πάντοτε να ταξιδεύουν από θέση ισχύος. 

Γι’ αυτό και στα ατομικά Σαξίδια περιλαμβάνουμε και προσφέρουμε ότι δεν μπορούν όλοι οι άλλοι. 

Ελάτε στα γραφεία της εταιρίας μας να συζητήσουμε. 

Έχουμε αναπτύξει ένα δοκιμασμένο σύστημα ταξιδιωτικής σκέψης και τελικού αποτελέσματος, για να 

ευχαριστηθείτε ένα πετυχημένο και ασφαλές ταξίδι σε «ατομική συσκευασία» που θα είναι για σας μία 

γλυκιά και παντοτινή ανάμνηση. 
 

ας ευχαριστούμε που επί 38 πραγματικά χρόνια,  μας υποστηρίζετε και μας ακολουθείτε. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν ένα ταξίδι πετυχημένο 

 
Αερομεταφορείς 

Έχουμε μία μεγάλη και υπεύθυνη ποικιλία κριτηρίων για την επιλογή των 

αερομεταφορέων που επιλέγουμε για να συνεργαστούμε στα ταξίδια μας : 

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία, ο χρόνος αναχώρησης και    επιστροφής, οι υπηρεσίες 

που προσφέρουν και οι καλύτεροι ναύλοι.  

 

 

 

Ξενοδοχεία 
Διαρκώς στοχεύουμε στην ποιοτική διασφάλιση και στην  συνεχή αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχείων που συνεργαζόμαστε για να 

διασφαλίσουμε την πλήρη ικανοποίηση σας.Δεν διακινδυνεύουμε ποτέ την ποιότητα 

και δίνουμε μεγάλη  έμφαση στην τοποθεσία, στην επιθυμητή καθαριότητα καιστην 

ωραία εμφάνιση τους. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που και πως κοιμάται κανείς 

τη νύχτα ενός ταξιδιού. 

 

Γεύματα 
 Όσοι ταξιδεύουν γνωρίζουν τι σημασία έχει το καλό φαγητό και εμείς που 

φροντίζουμε όλες τις γεύσεις του ταξιδιού στο φαγητό, δίνουμε την πιο πλούσια. 

Είμαστε παντού παρόντες. Υροντίζουμε για «Σοπικές πεσιαλιτέ», δείπνα με 

παραδοσιακά συγκροτήματα, ελεγχόμενες φρέσκες σαλάτες, Βιολογικά προϊόντα 

από τοπικές φάρμες. 

Μια μοναδική φροντίδα που κάνει τα ταξίδια μας περισσότερο γευστικά. 

 

Ξεναγήσεις 
Σο ταξίδι κρύβει τόσες διαστάσεις  τόσα ενδιαφέροντα που δεν επιτρέπεται να τα 

αφήνουμε αναξιοποίητα.Η τέχνη, η θρησκεία, η γνώση της Ιστορίας, των εθίμων 

και της κουλτούρας,  περνούν προσεκτικά στα προγράμματα των ξεναγήσεων 

μας για να δημιουργήσουμε ένα άρτιο ταξίδι.   Όλες οι ξεναγήσεις γίνονται από 

τοπικούς διπλωματούχους ξεναγούς που αγαπούν τον τόπο τους και 

μεταφράζονται στα Ελληνικά. 

 

υντονιστές Σαξιδιού 
ΗHeronia εμπιστεύεται τα ταξίδια του σε αποδεδειγμένα ικανούς συνοδούς -

αρχηγούς ώριμους, έμπειρους, με ήθος, αξιοπιστία και ακεραιότητα. 

Σους επιλέγουμε προσεκτικά, τους εκπαιδεύουμε συστηματικά, τους εξοπλίζουμε με 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το έργο τους. 

Οι συντονιστές τηςHERONIA υπερέχουν σε όλα. 

Είναι περιζήτητοι γιατί έχουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα που χρειάζεται 

η δουλειά τους μέσα σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει. 

Οι άνθρωποί μας 
Από εδώ αρχίζουν όλα. 

Είναι αυτοί που κάνουν την διαφορά. Είναι οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι σας. 

1977 -2016  

Δημιουργήσαμε την μεγαλύτερη  

οικογένεια ταξιδιών  

και διατηρούμε το μύθο της Heronia Star,  

ότι είναι ο πρώτος και καλύτερος οργανωτής ταξιδιών στην Ελλάδα. 



 

 
 
 

Είναι η χαρισματική ομάδα η οποία δημιουργεί αξία στο ταξίδι και εκτελεί με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί ο 

ανταγωνισμός να ακολουθήσει.  Οι άνθρωποι της Heronia μοναδικοί στον χώρο του ταξιδιού 

προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες και χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά για να απολαμβάνετε ονειρεμένα 

ταξίδια. 

 

 

 

 

 

Όταν είσαι Heronia Star μπορείς και  

προσφέρεις περισσότερα 
 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ Heronia Star 
 

τη Heronia Star δημιουργήσαμε ένα μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης για την συνεργασία σας και την 

ενεργή συμμετοχή στα ταξίδια μας. 

 

 Έγκαιρη κράτηση 
100 έως 500 €έκπτωση στο ζευγάρι αν δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο ταξίδι 30 μέρες 

πριν από την αναχώρηση.   

Οι τιμές εμπεριέχουν την έκπτωση της έγκαιρης κράτησης. 

 

 Αφορά Σαξιδιώτες από την Περιφέρεια : 
50% έκπτωση στις εσωτερικές πτήσεις από / προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».  Η προσφορά 

ισχύει για συμμετοχή σ το επόμενο εξωτικό ταξίδι. 

30% έκπτωση για διαμονή μιας νύχτας σε ξενοδοχείο των Αθηνών.   

Η προσφορά ισχύει για τις εσωτερικές πτήσεις που δεν ανταποκρίνονται άμεσα με την πτήση 

αναχώρησης του επιλεγμένου ταξιδιού στο εξωτερικό. 

 

 HERONIA  Honeymooners 
Αναβάθμιση δωματίου (όπου δυνατόν), ένα μπουκάλι τοπικό κρασί και ένα γαμήλιο κέϊκ / τούρτα, 

στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.   

Ζητείται έγκαιρη κράτηση και η ληξιαρχική πράξη γάμου. 

 

 HERONIA  Singles 
10 % έκπτωση στη τιμή της επιβάρυνσης του μονόκλινου δωματίου. 

 

 HERONIA  BonusClub 
100 έως 300 €επιπλέον Έκπτωσηστο ζευγάρι για όλους του ταξιδιώτες  που είναι μέλη του HERONIA 

BonusClub και μοναδικά προνόμια σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με προϊόντα για την υγεία σας, 

τις αποδράσεις σας, αλλά και την ψυχαγωγία σας.Αν ακόμα δεν είσθε μέλος, εγγραφείτε τώρα. 

 

ημείωση : Οι Προσφορές δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε σύνολο περισσότερα από δύο ή τρία 

προνόμια HERONIA. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις υπηρεσίες μας. 
 

 

8 Fokionos & 34 Ermou sts. | 10563 | Athens |  +30.210. 37.47.000 |www.heronia.com |heronia@heronia. 

Όλα αυτά τα σημεία υπεροχής έχουν κάνει σήμερα τη Heronia Star το πρώτο και 

καλύτερο όνομα στο οργανωμένο ταξίδι. 
 


