
Аll Inclusive 
ПОЧИВКА В КЕНИЯ – 7 нощувки 

С директен, чартърен полет 

 
10 дни/ 7 нощувки  

Самолетна програма 
 

Място Източна Африка, на брега на Индийския океан,а дестинация Магичната 
Кения! 

Хармония между суровата земя, усмихнатите и приветливи хора, и животните, 
като от страница на стар пътепис! Една история, която можете да направите своя! 

Фото сафари в невероятните паркове, гмуркане в тюркоазените води на 
кенийското крайбрежие и още толкова много сред лукса на селектираните ни 

хотели. 
 

ПРОГРАМА 

 
Ден 1 

БЪЛГАРИЯ – КЕНИЯ 
Среща на летището в България, 2 часа преди полета. Полет за Кения в 23:00 ч. 

 
Ден 2 КЕНИЯ 

Пристигане в Кения около 09:00 . Трансфер до избрания хотел. Информационна 
среща с представителя на туроператора. Свободно време. Нощувка.    

 
Ден 3 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по 
желание. Нощувка.  

 
Ден 4 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по 
желание. Нощувка.  

 
.Ден 5 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по 
желание. Нощувка.  
 

Ден 6 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по 

желание. Нощувка.  
 

Ден 7 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по 

желание. Нощувка.  

 
Ден 8 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителни екскурзии по 
желание. Нощувка.  

 
Ден 9 



Закуска. Свободно време за плаж и забавления. Освобождаване на хотела. 
Привечер трансфер от хотела до летище Кения за полет Кения – България. Полет 

в 20:00 от Кения. 
 

Ден 10 
Пристигане в България около 04:50. 

 
 

Baobab Beach Resort and Spa 4* Premium 
 

Oтлично местоположение. На самия бряг на океана и заобиколен от тропическа 
градина, с невероятна гледка. Препоръчва се за романтични преживявания.  
 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Garden Room, на база ALL 
INCLUSIVE, по ранни записвания до 15.04.2021г. 

Период 

Човек в 

двойна 
стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрасте
н 

1-во дете 

от  2 – 
11,99 г.  

2-ро дете 

от 2 -
11.99г. 

22.10 – 31.10 2788 3412 2788 2297 - 

26.11 – 05.12 2788 3412 2788 2297 - 

18.12 – 27.12 

КОЛЕДА 3254 4198 3254 2312 - 

25.12 – 
03.01.2022 

НОВА 
ГОДИНА 3654 4349 3654 2698 - 

28.01 – 06.02 2852 3456 2852 2297 - 

11.03 – 20.03 2852 3456 2852 2297 - 

18.03 – 27.03 2852 3456 2852 2297 - 

ОТ ВАРНА      

26.11 – 05.12 2788 3412 2788 2297 - 

18.12 – 27.12 
КОЛЕДА 3254 4198 3254 2312 - 

18.03 – 27.03 2852 3456 2852 2297 - 

 

 
Traveller’s Beach Hotel 4* Lux 

 
Дизайн и изпълнение с мисъл за детайла – предлага елегантни стай и голям 

избор от забавления, които да направят престоя Ви запомнящ се! 
 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Classic Room, на база ALL 
INCLUSIVE, по ранни записвания до 15.04.2021г. 

Период 

Човек в 

двойна 
стая 

Единична 
стая 

Трети 

възрасте
н 

1-во дете 

от  2 – 
11,99 г.  

2-ро дете 

от 2 -
11.99г. 

22.10 – 31.10 2646 3098 2646 2218 - 

26.11 – 05.12 2646 3098 2646 2218 - 

18.12 – 27.12 

КОЛЕДА 
2984 3458 2984 2328 

- 



25.12 – 
03.01.2022 

НОВА 
ГОДИНА 

3286 3989 3286 2516 

- 

28.01 – 06.02 2778 3238 2778 2298 - 

11.03 – 20.03 2778 3238 2778 2298 - 

18.03 – 27.03 2778 3238 2778 2298 - 

ОТ ВАРНА      

26.11 – 05.12 2646 3098 2646 2218 - 

18.12 – 27.12 
КОЛЕДА 

2984 3458 2984 2328 
- 

18.03 – 27.03 2778 3238 2778 2298 - 

 
 

Southern Palms Beach Resort 4* Lux 
На брега на Индийския океан и чудесна отправна точка за изследване на 

необятна Кения, но и за вас, които търсите спокойствие по време на почивката 
си.  

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Superior Room, на база ALL 
INCLUSIVE,по ранни записвания до 15.04.2021г. 

Период 

Човек в 

двойна 
стая 

Единична 

стая 

Трети 

възрасте
н 

1-во дете 

от  2 – 
11,99 г.  

2-ро дете 

от 2 -
11.99г. 

22.10 – 31.10 2946 3478 2946 2376 - 

26.11 – 05.12 2946 3478 2946 2376 - 

18.12 – 27.12 

КОЛЕДА 

4156 4468 4156 2678 
- 

25.12 – 

03.01.2022 
НОВА 

ГОДИНА 

4328 5540 4328 3114 

- 

28.01 – 06.02 3198 3868 3198 2494 - 

11.03 – 20.03 3198 3868 3198 2494 - 

18.03 – 27.03 3198 3868 3198 2494 - 

ОТ ВАРНА      

26.11 – 05.12 2946 3478 2946 2376 - 

18.12 – 27.12 
КОЛЕДА 

4156 4468 4156 2678 
- 

18.03 – 27.03 3198 3868 3198 2494 - 

 

 
Leopard Beach Resort & Spa 5* Lu 

Разположен сред тропична градина, с множество забавления за малки и големи! 
Подходящ е за по-големи семейства, които държат на високо ниво на 

обслужване. 
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в Superior Balcony Room, на 

база ALL INCLUSIVE, по ранни записвания до 15.04.2021г. 

Период 
Човек в 
двойна 

Единична 
стая 

Трети 
възрасте

1-во дете 
от  2 – 

2-ро дете 
от 2 -



стая н 11,99 г.  11.99г. 

22.10 – 31.10 2946 3478 2946 2376 - 

26.11 – 05.12 2946 3478 2946 2376 - 

18.12 – 27.12 
КОЛЕДА 

4156 4468 4156 2678 
- 

25.12 – 

03.01.2022 
НОВА 

ГОДИНА 

4328 5540 4328 3114 

- 

28.01 – 06.02 3198 3868 3198 2494 - 

11.03 – 20.03 3198 3868 3198 2494 - 

18.03 – 27.03 3198 3868 3198 2494 - 

ОТ ВАРНА      

26.11 – 05.12 2946 3478 2946 2376 - 

18.12 – 27.12 
КОЛЕДА 

4156 4468 4156 2678 
- 

18.03 – 27.03 3198 3868 3198 2494 - 

 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 
− Самолетен билет с чартърен полет България -  Кения - България с Bulgarian 

Air Charter; 
− Летищни такси; 

− Регистриран багаж до 20 кг  и 6 кг ръчен ; 
− 7 нощувки на база All Inclusive в избрания хотел. 

− Трансфер летище – хотел – летище с лицензиран автобус; 
− 2 PCR теста – при отпътуване и при връщане в България (ако има такова 

изискване, в лаборатории Рамус); 
− Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с Евроинс; 

− Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс; 
− Представител на туроператора с български език за целия престой. 

 
Цената не включва:  

− Целодневна екскурзия до Момбаса с включен обяд– 165 лева/човек; 
− Полудневна екскурзия до Момбаса – 56 лева/човек; 

− Полудневна екскурзия до Кая Кинондо – 80 лева/човек; 
− Целодневна „Морска екскурзия“ - Фунзи с включен обяд – 156 

лева/човек; 
− Морско Сафари с включен обяд – 160 лева/човек; 

− Еднодневно Сафари в парка Tsavo East – 380 лева/човек; 
− Доплащания за други типове помешения – на запитване 

− Градска такса. Заплаща се директно на рецепцията на хотела. 
− Входна виза за Кения. Всеки клиент трябва да задейства процедурата на 

своя отговорност, като указанията са на сайта на Министерството на 
Външните работи. 

− Задължителен минимален бакшиш за шофьори – около 5 долара на човек на 
превоз; 

− Разходи от личен характер; 
− Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са 

калкулирани с параметри 400 щатски долара/тон и 1 евро = 1.17 щатски 
долара. 



− Храна, напитки и услуги, неупоменати в програмата; 
 
Полетно разписание : 

Превозвач: Bulgarian Air Charter 
България – Кения – 23:00 ч. – 09:10 ч.(+1) 

Кения – България – 20:00 ч.– 04:50 ч. (+1) 
 

Полетът е директен, с техническо спиране в Асуан. 

 
Трансфер летище – хотел – летище: 

Хотел - Летище – Продължителност – около 1 час 30 минути в посока с 3/4* 

автобус. 
 

Резервации: 
Първоначална вноска: 10% от общата сума при подписване на договор. 

Краен срок за плащане: 20 дни преди датата на пътуване. 
 

 
ХОТЕЛИ 

 

Baobab Beach Resort and Spa 4* 

Местоположение 

Хотел  Baobab Beach Resort and Spa 4* е разположен на световноизвестния плаж 

Диани – Кения. Търговският център Diani Beach е на 4,4 км от хотела, а 

международното летище Moi-Момбаса е на 46 км. 

Хотелът 

Baobab Beach Resort and Spa е разположен на територия от 80 акра тропически 

градини, с изглед към Индийския океан. Сред местната растителност и 

екзотичните кокосови палми се простира над 500 метра златна плажна ивица, 

предлагаща луксозна почивка. 

Гостите могат да използват развлекателните съоръжения в целия курорт, 

включително 3 басейна, ресторанти, СПА център, тенис кортове и др. 

Стаите 

Стаите са специално проектирани да осигурят първостепенен комфорт и лукс за 

всички клиенти. Всички стаи са за непушачи.  

Двойна стая с изглед градина  – разположена сред тропическите градини, тип 

бунгало, 31 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня + разтегателен 

диван, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, 

балкон/вътрешен двор, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Двойна стая с изглед море  – директен изглед към Индийския океан,  31 м2, 

максимално настаняване 3 възрастни, спалня  или отделни легла+ разтегателен 

диван, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, 

балкон/вътрешен двор, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Супериорна стая  –  разположена на брега на океана, 63 м2, максимално 

настаняване 3 възрастни/ 2 възрастни+2 деца, две легла Queen Size, душ, 



климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, балкон/тераса, удобства за 

приготвяне на кафе/чай. 

Ресторанти: 

- Ресторант  Karibu - с изглед към океана, предлага закуска, обяд и вечеря  

на бюфет и шоу кукинг. 

- Ресторант Jodari – предлага  закуска, обяд и вечеря, с изглед към плажа и 

невероятна селекция от международни ястия. 

- Ресторант Maridadi 

- А-ла-карт ресторант Marhaba – източноазиатска атмосфера и меню главно с 

морски дарове и скара, с изглед към океана – с предварителна резервация. 

- А-ла-карт ресторант Tangezi предлага италианска гурме кухня и морски 

дарове от Индийския океан, базирана на пресни съставки. Tangezi е 

известен като един от най-добрите ресторанти на плажа Диани, предлагащ 

много специално изживяване за хранене – с предварителна резервация. 

- Jambo Бар и кафе на басейна – предлага освежаващи напитки на каскадния 

басейн на 3 нива с изглед към плажа 

- TapaTapa Бар  предлага селекция от алкохолни и безалкохолни напитки, 

леки закуски, сандвичи и сладкиши с приятна музика. 

- Swahili Lounge – уютен бар в източен стил 

- Kipepeo Бар - сервира селекция от алкохолни и безалкохолни напитки, леки 

закуски, сандвичи и сладкиши с приятна музика. 

- Suli Suli Bar - предлага селекция от алкохолни и безалкохолни напитки, 

леки закуски, сандвичи и сладкиши. 

-  Диско и бар Porini – отворен от 23:00 часа до ранните утринни часове, 

предлага международни и местни напитки и коктейли. 

Услуги в хотела: 

- Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса; 

- Afya Bora Wellness Club & Spa – джакузи и хидромасажна вана, парна баня, 

масажи; 

- Фитнес център; 

Включени в All Inclusive концепцията: 

- 3 открити басейна – каскадни; 

- 3 кварцови тенис корта – целогодишни; 

- Стрелба с лък; 

- Ежедневни класове Aquafit в басейна; 

- Дартс; 

- Аеробика; 

- Тенис на маса; 

- Боча; 

- Плажен волейбол; 



- Настолни игри; 

- ТВ стая със сателит; 

- Библиотека; 

         Услуги срещу заплащане: 

- Гмуркане за начинаещи и напреднали гмуркачи; 

- Уиндсърфинг; 

- Голф; 

- Сафари; 

 

Traveller’s Beach hotel and Club Bamburi Beach 4* 

Местоположение  

Хотел  Traveller’s Beach hotel and Club 4*   се намира на плажа Бамбури, на 10 км 

от центъра на Момбаса. Международното летище Moi-Момбаса е на 23 км от 

хотела. 

Хотелът 

Разположен сред красиво поддържани градини с кокосови палми, на самия бряг 

на Индийския океан, хотелът предлага на своите гости просторни, стаи, 4 

ресторанта - индийски, италинаски, грил ресторант и бюфет, открит басейн в 

стил лагуна и водни спортове на плажа. 

Стаите 

Просторните, дизайнерски мебелирани и  климатизирани стаи и апартаменти на 

хотел Travelers Beach разполагат с телевизор с плосък екран,кошница с плодове, 

удобства за приготвяне на кафе и чай, телефон, сешоар, сейфове и 

самостоятелни бани с вана или душ. 

 От балкона се разкрива спираща дъха гледка към Индийския океан, а някои стаи 

са романтично обзаведени с легло с 4 колони и балдахин.  

Двойна стая супериорна стая  – 13 м2, максимално настаняване 2 възрастни, 

спалня King Size с колони и балдахин, душ, климатик, сешоар, телевизор със 

сателитни канали, балкон с изглед към градината, морето или басейна. 

 

Ресторанти: 

Safina Ресторант – предлага закуска, обяд и вечеря на бюфет; 

Shibe Ресторант - предлага закуска, обяд и вечеря на бюфет; 

Sher-E-Punjab – сервира обяд и вечеря на бюфет и а-ла-карт със специалитети от 

индийската и международната кухня; 

La Pergola – италиански а-ла-карт ресторант; 

Suli Suli а-ла-карт ресторант, сервиращ обяд със специалитети от местната 

африканска кухня, индийската кухня и международната кухня; 

- Msafiri лоби бар – сервира пресни сокове, коктейли и напитки и предлага 

вечерна програма; 

- Kisima бар – основен ол инзлузив бар; 

- Pwani Kofi бийч бар. 

 



Услуги в хотела: 

- Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса; 

- Три открити басейна за възрастни; 

- Два детски открити  басейна; 

- Плаж с чадъри и шезлонги; 

- СПА и уелнес център с парна баня, масажи, светлинна терапия; 

- Фитнес център; 

- Козметичен салон, фризьорски салон, маникюр и педикюр; 

- Аеробика; 

Дартс; 

- Скуош; 

- Тенис на маса; 

- Билярд; 

- Център за водни спортове на плажа; 

- Тенис корт; 

- Голф игрище; 

- Разходки сред природата, колоездене; 

- Детски клуб ; 

- Библиотека. 

 

 

Southern Palms Beach Resort 4 * 

Местоположение  

Southern Palms Beach Resort 4 *се намира на великолепния плаж с фин бял пясък 

Диани, само на 35 км от Момбаса. Международното летище Moi – Момбаса се 

намира на 26 км от хотела.  

Хотелът 

Southern Palms Beach Resort 4 * разположени сред 10 акра красиво поддържани 

тропически градини. Гостите могат да се насладят на един от най-красивите 

плажове с бял пясък в света Диани и на два огромни открити басейна, вероятно 

най-големите в Източна Африка. 

Сградите на комплекса са проектирани в типичния местен стил суахили. Петте 

ресторанта, сервиращи разнообразни ястия от междуродната кухня предлагат 

също романтична вечеря на плажа или вечеря на пълнолуние. Пет бара 

предлагат се грижат за вашия комфорт и настроение с широка гама  от алкохолни 

и безалкохолни напитки и коктейли. 

 

Стаите 

 Хотелът се състои от 298 климатизирани стаи, включително 2 луксозни 

апартамента, разположени сред 10 акра великолепни тропически градини. Всяка 

стая е модерно обзаведена и има душ, климатик, сателитна телевизия, 

високоскоростен Wi-Fi,  съоръжения за приготвяне на чай / кафе, сешоар и добре 

зареден мини-бар. 



Двойна стая супериорна стая  – разположена сред тропическата градина, 37 м2, 

максимално настаняване 2 възрастни+1 дете, спалня, душ, климатик, сешоар, 

телевизор със сателитни канали, балкон, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Двойна стая с изглед към океана  –   48 м2, максимално настаняване 2 възрастни 

+ 1 дете, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, балкон с 

директна гледка към Индийския океан, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Двойна стая делукс с изглед към океана –   62 м2, максимално настаняване 2 

възрастни+1 дете, спалня+ диван, душ, климатик, сешоар, телевизор със 

сателитни канали, балкон/патио, само на метри от океана с изглед към белия 

пясъчен плаж, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

 

Ресторанти: 

- Пет ресторанта; 

- Четири бара сред които бар-басейн и бар на плажа; 

- Рум сервиз        

Услуги в хотела: 

- Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса; 

- Два басейна; 

- Джакузи; 

- Фитнес център; 

- Козметичен салон; 

- ТВ стая; 

- Тенис на корт; 

- Скуош; 

- Тенис на маса; 

- Билярд; 

- Петанк; 

- Център за водни спортове на плажа; 

- Разходки сред природата; 

- Детски клуб; 

- Наблюдение на птици. 

Leopard Beach Resort  4* Diani beach 

Местоположение  

Хотел Leopard Beach Resort  4* е разположен на плажа Диани, Южното 

крайбрежие на Момбаса, Кения. Град Момбаса е на 34 км от хотела, а 

международното летище Moi- Момбаса на 45 км. 

Хотелът 

Избраният за водещ курорт на Африка за 2019 г, Leopard Beach Resort and Spa се 

намира по протежение на плажа Диани и предлага на своите гости панорамна 

гледка към Индийския океан. Тропическата градина, светлите, климатизирани 

стаи със сателитна телевизия, ресторантите и баровете, СПА центърът заслужено 

печелят световна слава и множество награди за качество на този хотелски 

комплекс. Безплатен WiFi е на разположение на госитте в стаите и обществените 

зони. 



Стаите 

Сред 28 акра великолепни тропически градини са разпръснати 198 супериорни 

стаи с балкон, луксозни стаи с тераса, вили с изглед към морето, апартаменти и 

частни луксозни вили. Всяка стая е отлично обзаведена и включва душ, 

климатик, сателитна телевизия, високоскоростен Wi-Fi,  съоръжения за 

приготвяне на чай / кафе, сешоар и добре зареден мини-бар. 

 

Двойна стая с изглед градина  – разположена сред тропическите градини, тип 

бунгало, 24 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня + разтегателен 

диван, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, 

балкон/вътрешен двор, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Супериорна стая с балкон –   28 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня 

+ единично легло, душ, климатик, сешоар, телевизор със сателитни канали, 

балкон – разположени на втори етаж, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Делукс стая с тераса –   28 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня или 

две отделни легла + единично легло, душ, климатик, сешоар, телевизор със 

сателитни канали, собствена тераса във вътрешен двор  – разположени на първи 

етаж/ниво градина, удобства за приготвяне на кафе/чай. 

Ресторанти: 

- Ресторант Horizon- основен ресторант,  предлага разнообразна 

международна селекция на бюфет за закуска и обяд и вечеря. Тематични 

вечери с музика на живо, шоу кукинг. Дрескод: небрежен стил за закуска, 

обяд и вечеря. Не се допускат мъже с къси панталони, ризи без ръкави, 

отворени обувки, джапанки. Дамите не се допускат в ресторанта с тесни 

къси панталони.  

- The Saffron а-ла-карт ресторант – разполага с отрита част /двуетажна 

палуба с изглед към езерата с лилии на курорта/ и със закрита 

климатизирана секция без тютюнев дим. Сервира индийска кухня със 

селекция от вегетариански и месни  ястия. Дрескод: официално облекло. 

- Pool Bar & Bistro - разположен до басейна, разполага с пълно а-ла-карт 

меню, предлагащо  от домашно приготвени бургери до прясно уловена риба 

и селекция от вегетариански ястия. Има и апетитно детско меню, а 

съседният бар Tutti Frutti предлага вкусна селекция от сладоледи, смутита и 

пресни сокове. 

- Pizza 'n' Pasta Tornati  а-ла-карт ресторант - разположен на брега на Океана, 

предлагащ домашно изпечени пици, вкусни тестени изделия, пресни салати 

и разнообразие от италиански и средиземноморски специалитети.  

- Lemongrass  азиатски фюжън  а-ла-карт ресторант. Ресторант Lemongrass 

предлага интерактивно кулинарно изживяване с отворена кухня на живо. 

Първият по рода си ресторант в региона. 

- Coco Beach barbecue – плажно барбекю на открито. 

- Nyama Choma Boma - предлага седмична африканска вечер с подбрани 

деликатеси от цяла Африка с музика на живо и анимация.  



- Grasshopper бар – стил Рустик с открита и закрита част. 

- Uzuri spa Matunda бар – сервира пресни соикове, смутита, здравословни 

салати и леки ястия, разположен в градините Uzuri Spa. 

- Бар-басейн -  сервира  коктейли, моктейли; разнообразни местни и 

международни марки бира. 

- Marco's бар - коктейл бар на открито, разположен на коралова скала с 

изглед към басейна и Индийския океан. Барът е изграден от твърд махагон, 

за да прилича на шхуна с платната. Предлага коктейли и моктейли, вина и 

спиртни напитки -идеалното място за почивка по време на обяд или за 

питие преди вечеря. 

- Mario's бар - спортен бар, отворен вечер и за спортни събития, излъчвани 

на живо на големия екран. Предлага широка гама от вина, алкохолни и 

безалкохолни напитки, бира. 

- Wine and whiskers бар - единствен по рода си на южното крайбрежие, 

специален бар за вино и пури, предлагащ широк спектър от вина от южното 

полукълбо в красива атмосфера - идеален за напитка преди или след 

вечеря. 

 

Услуги в хотела: 

- Безплатен Wi-Fi на цялата територия на комплекса; 

- Открити басейни; 

- Spa и Fitness Forest Uzuri -  широка гама от процедури и терапии, както и 

собствен частен басейн за възрастни, джакузи на открито, сауна, парна 

баня и напълно оборудвана фитнес зала с йога клас; 

- Конферентен център; 

- Билярд; 

- Дартс; 

- Детска площадка; 

- Голф – срещу заплащане; 

- Водни спортове – на плажа 

 
ЕКСКУРЗИИ И САФАРИТА 

 
Целодневна екскурзия до Момбаса с включен обяд 

 
165 лева/човек; 

Отпътуване от хотела за Момбаса. 

Посещението на стария град разкрива богатата култура и архитектурното 

наследство на Момбаса. По време на този тур ще посетим Форт Исус, построен от 

португалците през 16-ти век, ще разгледаме тесните  улички, старите джамии и 

живописни къщи, които напомнят за средновековното минало. Ще посетим 

старото пристанище, базара и пазара. След това ще продължим по Elephant Tusks 

и Moi Avenue, където се намират ателиетата и магазините за традиционна 

дърворезба Akamba. 



Обяд в ресторант Тамаринд.  

Следобед  ще посетим природния парк на д-р Рене Халер (Haller Park), старите 

кариери, днес превърнати в дом на много животни. 

Полудневна екскурзия до Момбаса 
56 лева/човек 

Отпътуване от хотела за Момбаса. 

Сутрешна обиколка на град Момбаса. Градът датира от 12-ти век, когато 

търговците на подправки пристигат от Арабия. Ще посетим стария град, 

доминиран от средновековната крепост Форт Исус, построена от португалците 

през 16-ти век, ще се разходим по тесните оживени улички, спрем пред старите 

джамии и ще стигнем до старото пристанище, централния пазар и улицата на 

дърворезбарите Akamba, където ще имаме възможност да видим как се 

изработват тези характерни за региона дърворезби и да си купим сувенири. 

Връщане в хотела за късен обяд. 

 

Полудневна екскурзия до Кая Кинондо 
80 лева/човек 

Отпътуване от  хотела след закуска. Отправяме се на юг към Свещената гора Кая 

Кинондо. 

Кая Кинондо е разположена на площ от 30 хектара в района на плажа Диани, 

южно от Момбаса. Местната общност /племето/ Диго е създала проект за 

екотуризъм Кая Кинондо, който предлага контролиран достъп до тази девствена 

и недокосната гора. Гората все още се използва за ритуали и жертвоприношения 

от племето Диго. 

 

Целодневна „Морска екскурзия“ - Фунзи с включен обяд  
156 лева/човек; 

Незабравимо пътешествие с традиционна местна платноходка dhow в един 

непокътнат рай на Земята. Отпътуване от хотела рано сутринта до базов лагер в 

Бодо, древно село на около час южно от Момбаса. 

След лека традиционна суахили закуска, се качваме на лодката и отплаваме за 

остров Фунзи, където ще надникнем  в ежедневието на местно древно село, 

запазило своя бит отпреди 100 години. 

След това с кану ще се отправим нагоре по река Рамизи, за да изследваме 

уникалната екосистема на гъстите мангрови гори. Ще наблюдаваме голямо 

разнообразие от птици, крокодили и гигантски гущери - от безопасно разстояние, 

разбира се. 

След това ще се спуснем към пясъчния бряг на топлия Индийски океан, където 

ще имаме свободно време за плаж и плуване. 

Обяд в  Киназини -  частен  ресторант на необитаем остров! Там ще се насладим 

на  разкошен обяд-барбекю с морски дарове в стил „Робинзон Крузо“. 

По пътя може да срещнем делфини или гигантска морска костенурка. 



 След обяд  - свободно  време за сиеста или за разходка из острова, преди да 

отплуваме обратно до Бодо за трансфер обратно до хотела. 

Връщане в хотела за вечеря. 

Препоръчваме да си носите акваобувки, бански и слънцезащитен крем. 

Минералната вода на борда и в ресторанта е безплатна. На този тур не се 

сервира алкохол. 

 

Морско Сафари с включен обяд  PILIPIPA DHOW  

160 лева/човек 

Трансфер до  пристанище Шимони. Ще ни посрещнат с чай, кафе и бисквити за 

добре дошли на платноходката PILIPIPA DHOW Voyage преди да се отправим към 

кораловите градини на Кисите. На борда е осигурена екипировка за шнорхелинг. 

Местните морски водачи ще ни придружат до кораловия риф, посочвайки ни 

интересни обекти -  делфини, костенурки и змиорки. Охладени газирани напитки 

и пресни плодове ни очакват на борда след плуването. Спираме за шнорхелинг 

на две места, ако времето позволява. Плува се на малки групи, за де се  

минимизира негативното въздействие върху рифа. 

Традиционен суахили обяд с морски дарове в ресторант Васини. При 

предварителна заявка вегетарианска храна или пиле. Ресторантът е разположен 

сред градина от екзотични дървета. На разположение след обяд е  Day Dreamer's 

Lounge –бар, предлагащ сладкиши, плодове, чай и кафе, докато разглеждате 

морска литература или се любувате на спиращата дъха гледка към океана. 

Вода и безалкохолни напитки – включени в цената, алкохолните напитки се 

заплащат допълнително! 

 

 

Еднодневно Сафари в парка Tsavo East  
380 лева/човек 

Ще ни вземат от хотела след закуска, за да се отправим по пътя  Момбаса - 

Найроби, насочвайки се към националния парк Tsavo East, най-голямия резерват 

на дивата природа в Кения, с влизане в парка през портата Bachuma. Паркът е 

дом на  най-голямата популация на слонове в страната, известна като Червените 

слонове. Ще пътуваме  из необятните равнини, редуващи се с гори, с  пленителна 

гледка към хълмовете Таита и впечатляващото плато Ята до Аруба /думата, 

означава на местния език слон/. Това някога е бил дом на местни ловци, а днес 

тук ще видим хипопотами! 

Пътуването в парка предоставя уникални възможности да наблюдаваме лъвове, 

гепарди или стада биволи. 

Обяд във Voi Safari Lodge. След обяда тръгваме обратно към Момбаса и 

пристигаме в хотел в късния следобед.  

 

 
Полезна информация за визов режим 



Българските граждани, желаещи да пътуват до Кения, следва да имат паспорт с 
валидност не по-малка от 6 месеца от планираната дата на влизане в 

страната. Краткосрочната кенийска виза е с валидност 90 дни от датата на 
издаване. При подаване на заявление за издаване на виза в посолството на 

Кения в Берлин. Подава се електронно на  срокът за обработката на документите 
и издаването отнема до 2 седмици. Цената на услугата е 50 долара. Заявления 

за виза могат да бъдат подавани на интернет страницата на посолството на Кения 
в Берлин: http://kenyaembassyberlin.de/ 

 
Полезна информация за ваксини 

Препоръчителни са ваксините за жълта треска и малария. 
За актуална информация за задължителни и/или препоръчителни ваксини може 

да се обръщате към Регионалните здравни инспекции в страната. Ваксина за 
жълта треска се поставя в следните регионални здравни инспекции: Столична 

регионална здравна инспекция; РЗИ Варна; РЗИ Бургас; РЗИ Плевен; РЗИ 
Пловдив; РЗИ Благоевград и РЗИ Русе. 

 
 

 

Условия за прекратяване на договор 

20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде 

потвърдена, ако има събран минимум или анулирана, ако такъв липсва. 

Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа Вашите клиенти трябва 
да препотвърдят ангажимента си и да заплатят 100% от стойността на почивката 

При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата 
заплатена се възстановява до 14 дни след датата на пътуване. 

При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите 
заплатени се възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване 

 
 

ВАЖНО: 
 Минимален брой туристи: няма. 

 Ваксина срещу жълта треска и малария е силно препоръчителна за Кения  
 Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност. 

 Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават 
валиден паспорт, минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 

 Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата, 
авиокомпанията и полетното разписание. 

 
 

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ на стойност до 
200лв: 

 ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 10%  и 
доплащане 20 дни преди тръгване, при гарантирана програма 

 ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от 
туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в срок 

до 14 дни 
 БЕЗПЛАТНИ PCR тестове при наложени от страната такива; 

 ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 
000 евро, включително и за риск от заразяване с COVID-19.  

 БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на 
пътуване – БЕЗ РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в 

http://kenyaembassyberlin.de/
http://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/regionalni-zdravni-inspektsii/
http://www.srzi.bg/
http://www.srzi.bg/
http://www.rzi-varna.com/
http://www.rzi-burgas.com/
http://rzi-pleven.com/
http://riokozpd.com/
http://riokozpd.com/
http://www.rzibl.org/
http://rzi-ruse.com/


България. (Това покритие стандартно не се включва в медицинската 
застраховка) 

 БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки 
пакет) 

 

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на 

чл.97 от Закона за туризма, с полица №: 13062010010120 на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД. 


