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Rezerwat Samburu
 w sercu Afryki
Górzysta sawanna, pełna słoni, antylop, żyraf, zebr, bawołów, 
lwów, lampartów, gepardów oraz wielu innych gatunków, 
przez lata byłaculubionym miejscem Księcia Eustachego 
Sapiehy. Samburu jest odwiedzany przez ogromne stada słoni, 
które w porze suchej używają swoich kłów do kopania 
wodopojówcgłęboko w łożysku rzeki. Wodopoje te stają się 
później celem dla pozostałej zwierzyny.cRegion rezerwatu 
jest najlepszym miejscem do znalezienia kilku endemicznych 
gatunków północnych, włączając gazelę żyrafoszyjąc (gerenuk), 
żyrafę siatkowaną i zebrę Grevy’ego.

Tsavo
Park ten zachwyca niesamowicie zróżnicowanymi widokami: 
góry, strumyki rozcinające tereny porośnięte lasem, jeziora, 
piaszczyste równiny i wulkaniczne kopczyki, które wyjaśniają 
geologiczne pochodzenie krajobrazu tego miejsca. Spośród 
dzikich zwierząt, najliczniej można tu spotkać gepardy, czarne 
nosorożce, słonie, żyrafy, antylopy kudu i gerenuki, impale, 
zebry, lwy i drobne ssaki, jak np. mangusta.

Park Narodowy Naivasha
 tam hipopotam
i jego perła - jezioro Naivasha, którego brzegi porośnięte są 
papirusem. Średnica jeziora wynosi prawie 13 km, ale woda 
w nim jest płytka – średnia głębokość to ok. 5 m. Misa jeziora 
zmienia swoją powierzchnię w zależności od opadów. 
Największą atrakcją jeziora są żyjące w nim hipopotamy.

Masai Mara
 prawdziwe safari
Safari, przy wtórze odgłosów dzikich zwierząt, dobiegających 
z sawanny, gdzie pod wieczór wiele drapieżników przygotowuje 
się do polowania na gnu, impale, gerenuki. Park zamieszkuje 
największa w Kenii liczba lwów, żyraf, a także słoni, zebr i antylop.



Amboseli    
 ojczyzna Masajow
Park Narodowy Amboseli, który położony jest na południe 
od Nairobi, u podnóża magicznej góry Kilimandżaro. Amboseli 
jest ojczyzną Masajów. Wioska dumnego plemienia Masajów, 
malujących ciało w jaskrawe kolory.

Diani Beach
 rajska plaza
Położona u wybrzeży Kenii Diani Beach jest idealnym miejscem 
do relaksu. Biały, drobny piasek, krystaliczne wody Oceanu 
Indyjskiego, przepiękna rafa koralowa oraz wielkie palmy 
kokosowe nadają temu miejscu wyjątkowy klimat. Oprócz 
relaksu, plaża jest idealnym miejscem dla wszystkich pasjonatów 
sportów wodnych, takich jak: kitesurfingu czy jetsk. 
Pod powierzchnią wody zobaczyć można żłówie, węgorze, 
płaszczki, delfiny oraz od sierpnia do października mirgujące 
wieloryby Humbaki.


