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KENIA - Jezioro Turkana: Nefrytowe Morze Afryki - 
wyprawa 
 
Trasa: Nairobi – Jezioro Bogoria – Jezioro Baringo – Maralal – 
Desert Rose – Loyangalani – Jezioro Turkana – North Horr – Park 
Narodowy Marsabit – Rezerwat Samburu – Nairobi 
 
 
 
 

Kenia – dla wielu osób oznacza kwintesencję Afryki – czyli: lwy, słonie, zebry, żyrafy, safari i zachód 
słońca na sawannie. Jest jednym z najbardziej popularnych kierunków afrykańskich – z oszałamiającą 
przyrodą i parkami narodowymi, spełniającymi wszelkie oczekiwania białych przybyszów z Europy. 
Jakkolwiek, Kenia Północna, zwiedzanie której proponujemy w ramach programu z Jeziorem Turkana – to 
zupełnie inne doświadczenie od tego z „Kenii Klasycznej” i spodoba się, z pewnością, osobom, które w 
Kenii już wcześniej miały okazję być na jednym z typowych programów safari. W trkacie podróży 
przemierzać będziemy wyboiste drogi i malownicze, ale zarazem dzikie szlaki, z dala od popularnych, 
turystycznych ośrodków. Spotkamy Masajów – jednak nieco odmiennych od tych z Południa. Centralnym 
punktem programu będzie Jezioro Turkana, gdzie tropić będziemy krokodyle nilowe i spotkamy się z 
plemionami Turkana i El Molo, żywiącymi się jedynie darami, oferowanymi przez wody jeziora. Kenia 
Północna to nie lada gratka dla miłośników przygody!   
 
Największe atrakcje:  

 Tysiące różowych flamingów nad jeziorem Bogoria 

 Rejs po jeziorze Baringo w poszukiwaniu hipopotamów i krokodyli 

 Maralal – stolica plemienia Samburu  

 Nocleg w posiadłości Emmy Shen – Desert Rose   

 Wędrówka przez góry i cedrowe lasy w towarzystwie wojownika Samburu 

 Jezioro Turkana - „Nefrytowe Morze” 

 Wizyta w chatach plemienia Turkana i spotkanie z ginącym plemieniem El Molo 

 North Horr – stolica ludzi Gabra 

 Safari w Parku Marsabit – obserwacja zwierząt przy wodopoju 

 Rezerwat Samburu – jedno z najlepszych miejsc do wypatrzenia słynnej „wielkiej piątki”    
 

 Termin:     Cena:     
 04.02 – 18.02.2018r.   5790 zł + 4925 USD 
 03.03 – 17.03.2018r.   5790 zł + 4925 USD     
 04.08 – 18.08.2018r.   5790 zł + 4995 USD 
 06.10 – 20.10.2018r.   5790 zł + 4985 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Nairobi (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Kenii. 
 
Dzień 2 Nairobi – Jezioro Bogoria – Jezioro Baringo (-/L/K) 
Rano przylot do Nairobi. Przejazd do Wielkiego Rowu Afrykańskiego i dalej w kierunku Jeziora Bogoria. 
Spacer przy Jeziorze Bogoria, które jest siedliskiem tysięcy flamingów i gdzie, z powodu zasolenia, nie są 
spotykane ryby, płazy ani ssaki. Następnie przystanek na pamiątkowe zdjęcie na równiku. Przejazd nad 
Jezioro Baringo, które słynie z rekordowej ilości występujących tutaj gatunków ptaków.  
 
Dzień 3 Jezioro Baringo (S/L/K)  
Rejs łodzią motorową po Jeziorze Baringo, drugim po Turkana, najdalej położonym na północ na 
terytorium Kenii, jeziorze Wielkich Rowów Afrykańskich. Poszukiwanie licznych tutaj krokodyli i 
hipopotamów. Przy odrobinie szczęścia może uda się sfotografować polowanie orła bielika na zdobycz. 
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Wycieczka na „Wyspę Diabła” i lunch w formie pikniku. Po rejsie spacer do lokalnej wioski.  
  
Dzień 4 Maralal (S/L/K) 
Wyjazd do Maralal, stolicy plemienia Samburu i wielbłądzich wyścigów, położonego pośród wzgórz 
Karisia, pełnych dzikich zwierząt. To ostatnia większa miejscowość przed pustynnymi terenami Jeziora 
Turkana. Miasteczko ma klimat niczym z „dzikiego zachodu”. Droga poprowadzi przez sawannę i będzie 
stwarzać wiele okazji do zrobienia niepowtarzalnych zdjęć.  
 
Dzień 5 Desert Rose (S/L/K) 
Rozpoczniemy spektakularny przejazd przez malownicze, aczkolwiek surowe, krajobrazy, w okolice 
Jeziora Turkana. To miejsce nie mające sobie równych w całej Kenii. Nocleg w posiadłości Emmy Shen, 
będącej miejscem o niesamowitej, odmiennej stylistyce, z ręcznie robionym każdym elementem wystroju. 
To miejsce jak z bajki, dysponujące pokojami z niezapomnianymi widokami na sawannę i góry. 
 
Dzień 6 Desert Rose (S/L/K)  
Będzie to dzień pełen wrażeń, obfitujący wyjątkowymi widokami północnej Kenii oraz kontaktem z 
afrykańską kulturą i przyrodą. Czeka nas wędrówka przez góry i cedrowe lasy w towarzystwie wojownika 
Samburu oraz wizyta w naturalnym parku wodnym. Po lunchu trekking do wioski plemienia Samburu, 
które nadal prowadzi na wpół nomadyczne życie i jest bardzo przywiązane do swej tradycji oraz kultury. 
Kolacja i nocleg w posiadłości Emmy Shen. 
 
Dzień 7 Loyangalani (S/L/K) 
Tego dnia czeka nas fascynujący przejazd przez zmieniające się jak w kalejdoskopie krajobrazy - 
pustynię, góry i sawannę. Późnym popołudniem ukaże się nam nagle turkusowa tafla Jeziora Turkana, 
zwanego też Basso Narok, a do 1978 roku Jeziorem Rudolfa, wielkiego, bezodpływowego jeziora 
tektonicznego, mającego ponad 250 km długości i ok. 50 km szerokości. Turkana bywa nazywane 
"szmaragdowym" lub "nefrytowym morzem" - od charakterystycznej barwy wody, mieniącej się zielenią i 
błękitem; taki kolor nadają wodzie żyjące w niej wodorosty. Jezioro zamieszkuje największa na świecie 
populacja krokodyli nilowych i wiele gatunków ryb, w tym wielkie okonie nilowe, osiągające 100 kg wagi. 
Dojazd do miasteczka Loyangalani, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg (warunki proste, ale w zamian - 
niepowtarzalna atmosfera). 
 
Dzień 8 Jezioro Turkana (S/L/K) 
Popłyniemy na wyspę Elmolo (jeśli pozwolą warunki klimatyczne i otrzymamy zgodę), która często bywa 
niedostępna dla turystów. Rejs w poszukiwaniu krokodyli nilowych. Spacer do skał, na których widnieją 
prastare rysunki, ryte kilka tysięcy lat temu przez Nomadów. Wizyta w chatach Turkana, u ludzi pustyni, 
żyjących w niezwykle trudnych warunkach, noszących egzotyczne stroje i ozdoby oraz wykonujących 
rytualne tańce. Wizyta w egzotycznej wiosce ginącego już plemienia El Molo, którego mieszkańcy żywią 
się wyłącznie tym, co daje Jez. Turkana.  
 
Dzień 9 Jezioro Turkana (S/L/K)  
Będziemy dalej odkrywać uroki tej niezwykłej, surowej krainy, otaczającej Jezioro Turkana. Udamy się do 
trzech świętych źródeł Turkana, które biją u stóp wygasłego wulkanu Kulal. Lunch w formie pikniku, a 
wieczorem wizyta w wiosce ludu Turkana, gdzie zapoznamy się z kulturą i zwyczajami tych wyjątkowych 
mieszkańców skalistej pustyni. Plemię Turkana zajmuje się pasterstwem i handlem. Hodują kozy, 
wielbłądy i osły. Można zobaczyć całe stada przemierzające z jednego miejsca na drugie. Kobiety z 
wymalowanymi twarzami i dekoracjami na szyi, rękach i w uszach, codziennie smarują się kozim, albo 
wielbłądzim tłuszczem..., podobno dla piękności. Mężczyźni chodzą z kijem pasterskim i krzesełkiem, na 
którym siedzą i śpią.  
 
Dzień 10 North Horr (S/L/K) 
Tego dnia odkryjemy piaszczystą pustynię Chalbi, znajdującą się na północy Kenii, w regionie, który jest 
najgorętszy i najbardziej suchy w całym kraju. Często można tu zobaczyć fatamorganę. W porze 
deszczowej część pustyni zamienia się w płytkie jezioro. Na każdym zrobi wrażenie zmiana kolorów - od 
czerni wulkanicznych kamieni, po złoty blask piasków Chalbi. Księżycowe góry i święte źródła staną się, 
niewątpliwie, wielkim przeżyciem. Po dojechaniu do North Horr - "stolicy" ludzi Gabra, którzy żyją na 
pustyni z setkami wielbłądów, odwiedzimy miejscową wioskę i poznamy tradycyjne śpiewy żyjących w niej 
kobiet.  
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Dzień 11 Park Narodowy Marsabit (S/L/K) 
Wyjazd w kierunku Parku Narodowego Marsabit, będącego zieloną oazą na pustyni. Bardzo żyzny 
powulkaniczny teren jest domem dla wielu zwierząt, w tym ponad 400-u gatunków ptaków. Wiele z nich 
żyje tylko na północy Kenii. W żyłach tutejszych mieszkańców płynie krew ludów: Rendile, Borana, Gabra, 
Oromo i Somalijczyków. Safari w parku Marsabit, podglądanie życia słoni, bawołów i innych zwierząt - 
przy wodopoju, nieopodal jednego z trzech kraterów wypełnionych jeziorami powulkanicznymi.  
 
Dzień 12 Rezerwat Samburu (S/L/K) 
Wyjazd w kierunku Rezerwatu Samburu, gdzie górzysta sawanna, pełna słoni, antylop, żyraf, zebr, 
bawołów, lwów, lampartów, gepardów oraz wielu innych gatunków, przez lata była ulubionym miejscem 
Księcia Eustachego Sapiehy. Samburu jest odwiedzany przez ogromne stada słoni, które w porze suchej 
używają swoich kłów do kopania wodopojów głęboko w łożysku rzeki. Wodopoje te stają się później celem 
dla pozostałej zwierzyny. Region rezerwatu jest najlepszym miejscem do znalezienia kilku endemicznych 
gatunków północnych, włączając gazelę żyrafoszyją (gerenuk), żyrafę siatkowaną i zebrę Grevy’ego. 
 
Dzień 13 Rezerwat Samburu (S/L/K) 
Czeka nas dzień pełen wrażeń w jednym z najpiękniejszych parków Kenii. Poranne safari w rezerwacie. 
Znawcy uważają właśnie ten park za najlepsze miejsce do wypatrzenia Wielkiej Piątki. Tu także istnieją 
największe szanse na spotkanie najtrudniejszego do wypatrzenia na safari - lamparta. Samburu to dom 
zarówno dla wielkich stad słoni, drapieżników, rzadkich dzikich psów, czy rzadziej spotykanych zebr 
Grevy'ego. Po południu safari na terenie Buffalo Springs.  
 
Dzień 14 Rezerwat Samburu – Nairobi (S/L/-) 
O świcie poranne safari w Samburu. Powrót do ośrodka na śniadanie. Następnie przejazd do Nairobi, 
jedną z najbardziej widowiskowych tras, z widokiem na szczyt Mt. Kenya. Po przyjeździe do Nairobi 
zakwaterowanie w hotelu. Po lunchu czas wolny.  
 
Dzień 15 Nairobi – Warszawa (S/-/-) 
Transfer na lotnisko, przelot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 Bilet lotniczy na trasie Warszawa / Nairobi / Warszawa, 

 Opłaty lotniskowe i podatki graniczne, 

 Opłatę wjazdową do Kenii,  

 Noclegi w hotelach 3* i 4* / obozowiskach / lodge'ach 

 Śniadania, lunche i kolacje (od lunchu w 2. dniu do lunchu w 14. dniu), 

 Przejazdy samochodem terenowym podczas safari w parkach narodowych (bagaż jedzie z 
uczestnikami w tym samym aucie), 

 Usługi lokalnych, licencjonowanych kierowców/przewodników z j. angielskim podczas safari, 

 Bilety wstępu i opłaty wjazdowe do Parków Narodowych, 

 Wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 Opiekę pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel do wyłącznej dyspozycji grupy,  

 Lokalne opłaty i podatki rządowe w Kenii,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31, (bez opcji dodatkowego ubezpieczenia od chorób tropikalnych).     

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, wizy – 50 USD (płatne na miejscu), 
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 8 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena 
biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i 
wizy wjazdowej.  
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