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Kenia 
 
Este perla Africii de est, o adevărată rezervaţie naturală unde pot fi văzuti lei, leoparzi, rinoceri şi elefanţi. 
Când spui Kenia, gândul te duce la atmosfera exotică de safari şi la plajele de pe malul Oceanului Indian. 
Puteţi savura tot ce oferă acestă destinaţie minunată, de la plajele întinse la hotelurile cu renume internaţional 
şi la programele antrenante de safari.  
 
Oraşe, locuri de vizitat 
 
Nairobi 
Este capitala şi în acelaşi timp cel mai mare oraş a ţării. Nairobi înseamnă "ape răcoroase", oraşul se găseşte 
pe Râul Nairobi, la o altitudine de 1661 m deasupra nivelului mării. Este unul dintre cele mai importante 
centre financiare şi politice ale Africii. 
 
Masai Mara 
Este o rezervaţie naturală care se află în sud-vestul ţării, şi care se întinde până la graniţa de nord-vest a 
Tanzaniei. Are o suprafaţă de 1.510 km², mii de animale trăiesc în această rezervaţie, printre care: antilope, 
zebre, leoparzi,  gnu şi lei. Regiunea din jurul rezervaţiei este populată de tribul Maasai de sute de ani. 
Frumuseţile rezervaţiei pot fi admirate dintr-un balon care survolează zona.  
 
Tsavo East şi Tsavo West 
Situată între Nairobi şi Mombasa Tsavo este una dintre cele mai mari  rezervaţii naturale din lume. Vegetaţia 
este savana, printre animalele care trăiesc în acestă zonă se numără: girafe, zebre, lei, antilope, hiene. Numai 
o parte mică din rezervaţie se poate vizita. 
 
Lake Nakuru 
Parc înfiinţat în 1961, este locul ideal pentru a admira păsările flamingo şi rinocerii aflaţi pe cale de 
dispariţie, crocodilii, hipopotamii şi peste 300 de specii de păsări 
 
Amboseli 
Rezervaţie naturală înfiinţată în 1968, situată în apropiere de Tanzania la nord-vest de Kilimadjaro. Peisajul 
parcului este caracterizat de praful alcalin abundent, crânguri de salcâmi, smârcuri şi savane deschise. „Lacul 
Amboseli” ocupă o treime din suprafaţa parcului, fiind locul ideal pentru observarea elefanţilor.  
 

Mombasa 
Staţiune turistică îndrăgită, situată pe malul Oceanului Indian, unde turiştii se pot bucura de plaje cu nisip fin 
şi atmosferă exotică.  
  
 
Informaţii utile 
 
Reprezentanţe Diplomatice 
În România nu există reprezentanţă diplomatică. Cea mai apropiată reprezentanţă este: 
Cancelaria Kenia - 10969 Berlin, Markgraffenstrasse 63 
Telefon: (0049-30) 259.26.60 
Fax : (0049-30) 259 26 65 
E-mail: office@kenyaembassyberlin.de   
Ambasada României în Kenia: 
Nairobi, Eliud Mathu, Runda 



 2 

Telefon secretariat: 00.254.20/712.31.09; 712.06.07 
Fax secretariat: 00.254.20. 712.20.61 
E-mail ambasada: secretariat@romanianembassy.co.ke 
 
Condiţii de intrare în ţară: pentru cetăţenii români este nevoie de viză turistică, care se obţine la intrarea în 
ţară, pe baza paşaportului valabil minim 6 luni. Mai multe detalii pe pagina de web al ambasadei: 
www.kenyaembassyberlin.de. 
Lucrurile personale pot fi introduse în ţară fără probleme. Pentru lucrurile de valoare este recomandat să 
completaţi o declaraţie în momentul trecerii graniţei. Plaja din Mombasa este rezervaţie naturală, este 
interzisă atingerea coraliror, colectarea de scoici şi alte vietăţi, pescuitul fără permis – aceste fapte sunt 
pedepsite prin lege cu amenzi sau închisoare 
Moneda, reguli valutare: moneda este schillingul Kenian (KES). Cursul de schimb este: 1 USD = 100 KES, 
1 EUR = 140 KES. Cantitatea de valuta care poate fi introdusă în ţară nu este limitată. Carţile de credit în 
general sunt acceptate în oraşele mari şi în staţiunile turistice. Este recomandat să aveţi la dvs şi numerar.  
Religie şi limbă: limba oficială este swahili dar în multe locuri se vorbeşte şi engleza. Religia dominantă în 
Kenia este creştină, 10% din populaţie sunt musulmani.  
Fus orar: ora din România + 1 oră.  
Curent electric: 220 V, dar prizele diferă de cele folosite în Europa.  
Sănătate: vaccinarea nu este obligatorie, dar este recomandat să vă vaccinaţi împotriva malariei şi a febrei 
galbene. Recomandăm să aveţi la dumneavoastră o trusă medicală pentru  răceală, medicamente pentru 
stomac, febră, contra înţepăturilor de insecte, pansamente, loţiune de plajă. Apa de la robinet nu este potabilă, 
dar peste tot se găseşte apă potabilă îmbuteliată.  
Clima: este căldură tot anul, temperatura medie se încadrează între 28-35°C. Perioada caldă este ianuarie-
martie, perioada ploioasă este decembrie şi aprilie. Se recomandă îmbrăcăminte uşoară, din bumbac / in, 
pantofi comozi, pălărie de soare, ochelari de soare, iar pentru serile răcoroase de safari îmbrăcăminte mai 
caldă. Datorită obiceiurilor islamice stricte este recomandată o vestimentaţie decentă. La hoteluri la cină 
ţinuta este obligatorie! 
Bacşiş: este parte a vieţii de zi cu zi, se cuvine a se oferi 10 %. Este recomandat să daţi bacşiş de 1-2 cenţi şi 
pentru personalul hotelului.  
Programe, Cumpărături: programul oficial este de luni până vineri între orele: 8:00-13:00 şi 14:00-17:00. 
Programul oficial în magazine este de luni până vineri între orele: 8:30-12:30 şi 14:00-16:30. Muzeele sunt 
deschise zilnic între orele 9:30-18:00.  
Telefon, poştă: telefoanele mobile pot fi utilizate. Prefixul României este 004, iar pentru Kenia formaţi 
prefixul 254.  
Hoteluri: recomandăm închirierea de seifuri.  
Mâncare, băutură: mâncarea tradiţională este carnea de capră pe grătar numit nyama choma, dar se 
mănâncă multă fasole şi supe. Se găsesc multe sortimente de bere.  
Închiriere de autoturisme: nu vă recomandăm închirierea de maşini, din cauza drumurilor de slabă calitate. 
Transportul local se face cu matatu – recomandăm aceasta doar turiştilor îndrăzneţi. La taxiuri vă 
recomandăm să negociaţi tarifele înainte de pornire.  
Scufundări: plajele sunt înconjurate de recifuri de corali, de aceea, pe lângă safari şi scufundările sunt 
îndrăgite de turiştii care vizitează Kenia.  
 
 
Sejur 
 
Durata: 9 zile / 7 nopţi (călătoria inclusă) 
Transport: curse charter pe ruta Budapesta-Mombasa-Budapesta cu stop tehnic În Kenia transferurile se 
realizează cu autocare cu aer condiţionat.  
Cazare: la hotelul ales. 
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Masa: demipensiune sau all inclusive, în funcţie de serviciile hotelului ales.  
Asistenţă ghid turistic: limba maghiară / engleză.  
 
Tariful include: bilet de avion, transferuri locale, cazare şi masă în funcţie de serviciile hotelului ales, 
asistenţă / ghid turistic limba maghiară/engleză. 
Tariful nu include: taxa de aeroport 295 Eur/persoană, taxa de rezervare 5 eur/pers, supliment kerosen: 60 
eur/pers, programe facultative, taxa de viză (cca 30 USD cu plata la destinaţie), asigurare storno si asigurare 
medicală 18 euro/pers. Majorări asigurare: Persoane între 65 si 70 ani  +50%; Limitări: vârsta maximă 70 
ani. 
 
Date de plecare 
 
7 nopţi Budapesta – Mombasa – Budapesta 

Budapesta – Nairobi - Mombasa – Budapesta (in sezonul D si E) 
Budapesta Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie 
Date de plecare 18 28 4 11 18 25 1 8 
Sezon D C B A B E 
 
COASTA DE SUD 
 
Leopard Beach Resort & Spa ****  
Tel.: (+254) 040 320 2721 
 
Localizare: hotel cu management european, situat pe plaja cu corali. La plajă se ajuge pe scări. Este alcătuit 
din 158 de camere, situate în mai multe clădiri de două etaje, înconjurate de o grădină tropicală.  
Facilităţi: restaurant principal cu meniuri variate – oferă o experienţă culinară de neuitat, grill pe plajă, 
pizzerie, cocktail bar, cafenea, magazine, internet, centru de afaceri. 
Masă: demipensiune.  
Camere: camerele sunt amenajate plăcut şi confortabil. Camerele standard sunt dotate cu baie cu duş, aer 
condiţionat, telefon, minibar, TV, cafetieră, uscător de păr, balcon sau terasă. Camerele superior sunt mai 
spaţioase, au în dotare în plus faţă de camerele standard un colţar şi seif, au vedere spre grădină sau spre 
mare – contra cost. Suite superior au două încăperi, sunt la cerere şi contra cost, se pot caza 4 persoane. 
Camerele Chui Class Cottage au vedere spre mare şi o mică grădină sau terasă  privată. Nu se accepta în 
aceste camere pat suplimentar.  
Sport şi agrement: piscină pentru adulţi şi copii, şezlonguri şi umbrele gratuite pe plajă, centru de sănătate, 
centru aqua, 2 terenuri de tenis, volei, tenis de masă, aerobic, polo pe apă. Contra cost: centru aqua, cursuri 
de scufundări SSI şi PADI, snorkelling, surf, catamaran, caiac.  
Observaţii: hotel cu servicii de calitate, situat într-o zona idilică.  
 

Leopard Beach Resort & Spa ****  
- Demipensiune 
Tarife în EUR 

11,18,25 Ianuarie 
 

-A- 

4 Ianuarie 
1 Februarie 

-B- 

28 Decembrie 
 

-C- 
Loc în DBL  1259 1299 1629 
Supl. SGL 239 239 559 
Red pat suplimentar 5% 5% 5% 
Tarif copil 2-5 ani 819 819 819 
Red copil 5-14 ani 30% 30% 30% 
Supl cameră superior cu vedere spre 
grădină/pers 

140 140 295 



 4 

Supl cameră superior cu vedere spre 
mare/pers 

215 215 395 

Supl DP gourmet/pers 200 200 200 
 
Diani Reef Beach Resort & Spa **** 
Tel.: (+254) 040 320 2723 
 
Localizare: hotel renovat în 2004, alcătuit din mai multe clădiri de 3-4 etaje, este situat pe plaja Diani.  
Facilităţi: 3 restaurante, 5 baruri, cinema, magazine de suveniruri, coafor, centru spa, 2 piscine cu bar şi 
piscină pentru copii, şezlonguri şi umbrele, jacuzzi, baie cu aburi, programe de animaţie, tenis, squash, tenis 
de masă, volei, aerobic, polo pe apă, biliard, darts, centru de scufundări, sporturi nautice, plimbare cu 
catamaran, închiriere biciclete, centru spa, la 500 m de hotel teren de golf.  
Camere: camere standard: dotate cu aer condiţionat, baie, uscător de păr, TV, telefon, internet – contra cost, 
plasă de insecte, seif, minibar – contra cost, cafetieră, balcon sau terasă. Camere deluxe: sunt dotate 
asemănător cu camerele standard, au în plus un colţar. Nu se accepta pat suplimentar.  
Masă: demipensiune, contra cost pensiune completă.  
Observaţii: situat într-o zonă frumoasă, oferă o vedere superbă spre ocean.  
 

Diani Reef Beach Resort & Spa **** 
- Demipensiune 
Tarife în EUR 

11,18,25 Ianuarie 
 

-A- 

4 Ianuarie 
1 Februarie 

-B- 

28 Decembrie 
 

-C- 
Loc în DBL cu vedere spre grădină/pers 1329 1339 1989 
Supl. SGL 350 350 900 
Red copil 2-11 ani 20% 20% 20% 
Supl cameră cu vedere spre mare/pers 80 80 215 
Supl cameră deluxe cu vedere spre 
mare/pers 

170 170 415 

Supl junior suite/pers 410 410 1040 
Supl pensiune completă/pers 185 185 185 

Supl Cină de Revelion: 170 eur/pers 
 
 
Southern Palms Beach Resort ****  
Tel.: (+254) 040 320 3721  
 
Localizare: hotel cu 300 de camere, alcătuit din clădire principală şi mai multe clădiri anexe cu 3-4 etaje, 
situat într-o grădină tropicală, pe plaja cu nisip Diani, la 35 km de Mombasa şi la 1 km de magazine.  
Facilităţi: restaurante, baruri, are cel mai mare complex de piscine din Kenia cu jacuzzi şi piscine pentru 
copii, şezlonguri şi umbrele gratuite. La piscine şi pe plajă, programe de animaţie, seara muzică live, 
programe folclorice, 2 terenuri de tenis – nocturna contra cost, squash, tenis de masă, volei, sală fitness, 
darts. Contra cost: biliard, scufundări, surf, masaj, terenuri de golf la 1 km de hotel.  
Masă: demipensiune, contra cost all inclusive, care include cele trei mese principale tip bufet, snackuri, 
consumul de ceai şi băuturi alcoolice şi nealcoolice locale în perioadele şi locurile indicate de hotel.  
Camere: sunt amenajate în stil Lamu, cu bun gust. Camerele standard sunt dotate cu baie, aer condiţionat, 
uscător de păr, telefon, TV, minibar, cafetieră, balcon sau terasă. Contra cost închiriere seif. Posibilitate de un 
pat suplimentar.  
Observaţii: este un hotel situat într-o zonă liniştită, ideal pentru relaxare 
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Southern Palms Beach Resort **** - 
Demipensiune 
Tarife în EUR 

11,18,25 Ianuarie 
 

-A- 

4 Ianuarie 
1 Februarie 

-B- 

28 Decembrie 
 

-C- 
Loc în DBL  1319 1339 1839 
Supl. SGL 279 279 279 
Red pat suplimentar 10% 10% 10% 
Red copil 2-12 ani 20% 20% 20% 
Supl cameră cu vedere spre mare/pers 185 185 185 
Supl AI 280 280 280 
 
 
Pinewood Village **** 
(Boutique Beach Resort) 
Tel.: (+254) 040 330 0038 
 
Localizare: hotel boutique, alcătuit din vile, situat pe plaja Galu.  
Facilităţi: mai multe restaurante, baruri, piscine, jacuzzi, tenis, squash, tenis de masă, darts, sporturi nautice, 
magazine de suveniruri, centru aquasport (scufundări, kite surfing, snorkelling, windsurf), organizare nunţi.  
Camere: camerele standard sunt situate în vile cu un etaj, au fost renovate recent, sunt dotate cu aer 
condiţionat şi ventilator, baie cu cabină de duş, plasă de insecte, cafetieră, telefon, internet, uscător de păr – 
la cerere la recepţie, seif – contra cost, balcon sau terasă. Posibilitate de un pat suplimentar pentru copii.  
Masă: demipensiune, contra cost all inclusive, care include cele trei mese principale tip bufet suedez, 
consumul de băuturi alcoolice şi nealcoolice locale în perioadele şi locurile indicate de hotel.  
Observaţii: hotel cosntruit în stil african, are o atmosferă plăcută, intimă.  
 

Pinewood Village**** - Demipensiune 
Tarife în EUR 

11,18,25 Ianuarie 
 

-A- 

4 Ianuarie 
1 Februarie 

-B- 

28 Decembrie 
 

-C- 
Loc în DBL deluxe 1259 1319 1779 
Supl. SGL 259 279 519 
Red pat suplimentar 10% 10% 10% 
Red copil 2-12 ani 20% 20% 20% 
Supl cameră executive/pers 200 200 220 
Supl suită/pers 225 225 295 
Supl PC/pers 119 119 119 
Supl AI 315 315 315 

Supliment Revelion: 60 eur/pers 
 
 
Kaskazi Beach ****  
Tel.: (+254) 040 320 3725 
 
Localizare: situat la 30 km de Mombasa, pe plaja Diani.  
Facilităţi: lobby, restaurant bufet, salon TV, terasă, restaurant grill, cacktail bar, piscină, pool bar, terasă, 
şezlonguri şi umbrele, programe de animaţie, programe de divertsiment, magazine, coafor.  
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Camere: camere standard: dotate cu baie cu duş, aer condiţionat, ventilator, telefon, seif – contra cost, 
minibar – contra cost, balcon sau terasă, vedere spre grădină. Camerele cu vedere spre mare sunt la cerere şi 
contra cost.  
Masă: all inlusive, care include cele trei mese principale tip bufet suedez, consumul de băuturi alcoolice şi 
nealcoolice locale în perioadele şi locurile indicate de hotel.  
Observaţii: situat într-o grădină frumoasă, oferă un sejur fără griji.  
 

Kaskazi Beach**** - Demipensiune 
Tarife în EUR 

11,18,25 Ianuarie 
 

-A- 

4 Ianuarie 
1 Februarie 

-B- 

28 Decembrie 
 

-C- 
Loc în DBL  1239 1259 1429 
Supl. SGL 99 99 99 
Red pat suplimentar 10% 10% 10% 
Red. 1 si al 2-lea copil 2-14 ani 20% 20% 20% 
Supl cameră cu vedere spre mare/pers 60 60 60 

Supl cină de Revelion: 60 eur/pers 
 
 
Indian Ocean Beach Resort **** 
Tel.: (+254) 20 444 8713 
 
Localizare: hotel situat într-o grădină frumoasă, pe plajă.  
Facilităţi: piscine, tenis de masă, volei, masaj, sporturi nautice, resturante, baruri, club pentru copii, sală de 
conferinţe, magazine de suveniruri.  
Camere: sunt amenjate confortabil şi cu bun gust, dotate cu aer condiţionat, baie, uscător de păr, minibar – 
contra cost, cafetieră, seif – contra cost, telefon, balcon sau terasă. Camerele cu vedere spre ocean sunt contra 
cost. Posibilitate de un pat suplimentar.  
Masă: demipensiune.  
Observaţii: hotel cu atmosferă plăcută, construit în stil arab, situat într-o grădină frumoasă.  
 

Indian Ocean Beach Resort**** - 
Demipensiune 
Tarife în EUR 

11,18,25 Ianuarie 
 

-A- 

4 Ianuarie 
1 Februarie 

-B- 

28 Decembrie 
 

-C- 
Loc în DBL club 1259 1279 1369 
Supl. SGL 189 189 239 
Red pat suplimentar 10% 10% 10% 
Red copil 2-12 ani 20% 20% 20% 
Supl cameră cu vedere spre mare/pers 80 80 80 
Supl pensiune completă/pers 165 165 165 
 
 
Afro Chic Diani *****  
Small Boutique Hotels 
www.chicretreats.com 
 
Localizare: hotel butic - categorie de lux, construit recent, membră a Grupului Elewana Africa, situat într-o 
grădină frumoasă. Este situat pe plaja cu nisip alb pe malul Oceanului Indian.  
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Facilităţi: piscină, grădină frumoasă, masaj – contra cost, restaurante (a la carte, internaţional, italian, 
francez, indian şi swahili). În apropierea hotelului teren de golf, închiriere surf, scufundări, echitaţie, 
programe wellness de lux.  
Camere: hotel alcătuit din 10 camere, amenajate elegant şi cu bun gust, cu vedere spre grădină sau spre 
mare. Camerele sunt dotate cu: aer condiţionat, baie – în unele camere jacuzzi, TV, DVD, ventilator, minibar.  
Camere De Luxe: cazare pentru 2 persoane adulte. Posibilitate de un pat suplimentar pentru copii.  
Camere Junior Suite: cazare pentru 2 persoane adulte. Posibilitate de 2 paturi suplimentare pentru copii.  
Masă: pensiune completă.  
 

Afro Chic Diani***** - Pensiune 
Completa 

Tarife în EUR 

11,18,25 Ianuarie 
 

-A- 

4 Ianuarie 
1 Februarie 

-B- 

28 Decembrie 
 

-C- 
Loc în DBL deluxe 2509 2539 3209 
Supl. SGL 889 889 1099 
Red pat suplimentar 10% 10% 10% 
Red copil 2-11 ani 20% 20% 20% 

Supliment Revelion: 115 eur/pers 
 
 
Programe facultative din Mombasa 
Progrmele se organiează cu un număr minim de 8 persoane şi cu ghid de limba engleză/maghiară.  
 
Vizită în oraşul Mombasa – ½ zi 
Se vizitează zona culturală şi comercială a oraşului.  
 
Show Tamarind  - (4 ore) 
Plimbare cu un vaporaş tradiţional pe arterele din Mombasa. Program cu cină şi muzică.  
 
Insula Wasini – 1 zi 
Plimbare cu vaporaş dhow, cu plecare din Shimoni. Posibilitate de snorkeling şi prânz pe Insula Wasini.  
 

Safari Snorkel – 1 zi 
Plecare la un recif de corali, snorkeling – echipamentul este inclus în tarif.  
 
Programe safari 4x4: 
 
Tsavo Est: 1 zi 
Tsavo Est: 2 zile/1 noapte 
Tsavo Est: 3 zile / 2 nopţi 
Tsavo Vest: 2 zile / 1 noapte 
1 zi Tsavo Est + 1 zi Tsavo West, program de 3 zile 
 
Cazările se fac în rezervaţiile naturale. Programele sunt zilnice,  fără limită în ceea ce priveste numărul de 
participanţi, cu ghid vorbitor de limba engleză. În programele de safari sunt incluse mesele. Programele de 
safari încep dimineaţa foarte devreme.  
 
Best of Kenia Safari 
 
Date de pecare: 14, 25 ianuarie, 15 februarie. 
Durata: 9 zile / 7 nopţi (călătoria inclusă).  
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Transport: curse charter pe ruta Budapesta-Mombasa-Budapesta, cu escală tehnică. Cursele sunt operate de 
Travel Service. În Kenia transferurile se realizează cu autocare cu aer condiţionat. Pentru perioada 
programului de safari, transportul se face cu jeepuri.  
Cazare: pe perioada programului de safari în lodge-uri şi camping, pe perioada sejurului în hotelurile alese.  
Masă: pensiune completă pe perioada programului de safari, pe perioada sejurului demipensiune sau all 
inclusive, în funcţie de hotelul ales.  
Asitenţă/ghid: limba maghiară/engleză 
Număr minim de participanţi: 8 persoane.  
 

 
PROGRAM 
 
Ziua 1: plecare din Budapesta cu zbor charter.  
Ziua a 2-a: sosire în Mombasa, îmbarcare în autocarele de safari, plecare spre cel mai mare parc naţional din 
Kenia, spre Tsavo-West. Prânz după care plecare în safari în parcul naţional, vizită la cascada Mzima. Cină şi 
cazare în lodge.  
Ziua a 3-a: safari la răsătit de soare, urmat de mic dejun. Plecare spre poalele muntelui Kilimandjaro, în 
parcul Amboseli. Safari, prânz, cină şi cazare în parcul naţional. 
Ziua a 4-a: plecare dis de dimineaţă spre parcul naţional Tsavo East, safari urmat de prânz. Cină şi cazare în 
parc. 
Ziua a 5-a: spre Mombasa, cazare în hotelul ales pentru sejur.  
Ziua 6-8: sejur în Mombasa. Posibilitate de programe facultative.  
Ziua a 9-a: transfer la aeroport, plecare spre Budapesta cu zbor charter.  
 

Safari – Best of Kenia – Pensiune 
Completa 

Tarife în EUR 

11,18,25 Ianuarie 
 

-A- 

4 Ianuarie 
1 Februarie 

-B- 

28 Decembrie 
 

-C- 
Loc în DBL  1999 2059 2189 
Supl. SGL 549 549 549 
Red pat suplimentar 5% 5% 5% 
Red copil 2-11 ani 15% 15% 15% 
 

Tariful include: bilet de avion, transferuri locale, cazare şi masă în funcţie de serviciile hotelului ales, 
asistenţă / ghid turistic limba maghiară/engleză. 
Tariful nu include: taxa de aeroport 295 Eur/persoană, taxa de rezervare 5 eur/pers, supliment kerosen: 60 
eur/pers, programe facultative, taxa de viză (cca 30 USD cu plata la destinaţie), asigurare storno si asigurare 
medicală 18 euro/pers. Majorări asigurare: Persoane între 65 si 70 ani  +50%; Limitări: vârsta maximă 70 
ani. 


