
     

  

 

Полудневен тур до Северния бряг 

 
• 07,30 ч. – вземане от хотела  

• Пътува се по Mombasa/Malindi Road, като се минава покрай 

обширната сизалова плантация Vipingo. Кратка история за 

отглеждането на сизал. След Mavueni се тръгва към Kaloleni 

(около 35 мин.) 

• 09,20 ч. – посещение на селището Giriama/ Mbogolo и 

запознаване с традиционния начин на живот на местните хора 

и как са построени домовете им от кокосови дървета и 

техните листа. Участие в различни дейности, например бране 

на кокос и почистване на полето. Продължава се към 

селището Chonyi. 

• 09,50 ч. – посещение на местно училище и запознаване с 

ученици и учители през междучасието им.   

• 10,30 ч. – посещение на лечител, който ще покаже 

традиционни билки и използването им.  

• 12,00 ч. – връщане в хотела. 
 

 

Цена на човек – 34 € 
 
 

 

 



     

  

 

Полудневен тур до Южния бряг 

 
• 07,45-08,20 ч. – вземане от хотела  

• Пътува се на юг по Kinondo Road. Посещава се селището 

Bongwe. Наблюдава се начина на живот на местните хора, 

готвене на традиционни ястия, пробва се madafu (кокосов сок 

или мляко), помита се двора с ръчно правени метли от 

кокосови листа. 

• 09,45 ч. – посещение на близкото селище Mwamanga и среща с 

лечител, който ще покаже традиционни билки. 

• 10,20 ч. – посещение на местно начално училище и 

запознаване с ученици и учители през междучасието им. 

Самобитни танцьори забавляват посетителите с традиционни 

ритми. Всеки може да опита да се учи. 

• 11,00 ч. – посещение на Змийски парк Mwamanga – местни 

влечуги и техните обитания.  

• 12,00-12:30 ч. – връщане към хотела. 
 

 

Цена на човек – 34 € 
 

 



     

  

 

                Обиколка на Момбаса, Южно крайбрежие 

- 07,30 ч. – тръгване от хотела 

- Отправяме се към Момбаса по Diani Road. По пътя ще се видят местни селища. 

Пътуването трае около 40 мин. до ферибота, който се изчаква 20 мин. и се стига 

до острова. На място клиентите се срещат с екскурзовода. 

- Движим се по Mama Ngina (наскоро ремонтиран и наречен Mama Ngina Water 

Front), спиране при баобабите, откъдето се вижда Likoni Ferries (около 10 мин.) 

- Пътуване до Fort Jesus и разглеждане отвън и кратка история 

- След Fort Jesus се отправяме към Слонските бивни и посещаваме храма Hindu, 

като се минава по бул. Haile Selassie (около 25 мин.) и пазара за плодове и 

зеленчуци Mackinnon (около 30 мин.) 

- Тръгване посока Moi Airport по бул. Jomo Kenyatta към известното селище 

Akamba. Разглежда се дърворезба (около 1 ч.) 

- 12,20 ч. – тръгване обратно за хотела. 

 

Цена на човек – 64 € 
 

 



     

  

 

PILLI PIPA – сафари с делфини 

Еднодневна екскурзия с гмуркане в Национален парк  

KISITE MARINE на 0стров Wasini  

ALL INCLUSIVE 

 

Парк Kisite-Mpunguti Marine е считан за един от най-красивите след австралийския 

Голям бариерен риф и е най-впечатляващият в Кения по отношение на разнообразие на 

видове, качество на коралите и конструкция на рифа. Изумителни корали, делфини, 

костенурки, морски звезди и други създания формират уникална екосистема – цяла 

подводна градина.  Селина и Харм, които са морски биолози, както и инструктори по 

гмуркане отделят цялото си внимание за посетителите, дори те да не могат да плуват. 

Програма: 

• Отвеждане до пристанището Shimoni – около 8,30 ч. 

• Качване на лодка в арабски стил, с удобни седалки и любезен екипаж. 

Посрещане с кенийско кафе или чай. 

• Инструктаж и представяне на съоръженията и програмата. 

• Наблюдение на делфини по пътя за Парк Kisite. 

• Шнорхелинг с инструктор в безопасни води. Наблюдение на риби и корали.  

• Две места за шнорхелинг или удължено време за гмуркане, ако времето 

позволява. 

• Уединено място за кулинарно угощение с морска храна. Обядът се сервира в 

частна градина от прекрасни дами суахили. Включва бира, вино и сода.  

Докато пиете чай с лимонена трева, може да разгледате някои книги за 

морските видове, които сте срещнали.    

• Посещение на Shimoni Slave Caves Community project (с доплащане от 

K.Shs.400). 

 

Осигурено е оборудване като шнорхели, плавници и всичко необходимо за гмуркането. 

Предлагат се газирани напитки, минерална вода и плодове на лодката. 

https://www.facebook.com/Shimoni-SLAVE-CAVE-107343614096511/


     

  

 

Не се предлагат хавлии, слънцезащитни продукти, водни обувки, слънчеви очила, 

шапки и бански. 

Не забравяйте камера или фотоапарат! 

 

Цена на човек – 110 € 
 


