
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEŇA 2022 
 

Expedícia MAMAMO 22 

 

od MAsai Mara po MOmbasu 



Migrácia desaťtisícových stád pakoní, zebier a byvolov má svoj pravidelný ročný rytmus. 

Jedným z najkrajších momentov je prekonanie rieky Mara v keňsko-tanzánskom pohraničí. 

To je jeden z hlavých cieľov expedície MAMAMO 22. Neopakovateľnú návštevu safari 

s prenocovaním na africkej savane dopĺňajú ďalšie jedinečné zážitky: 
 Návšteva Národného parku Hell´s Gate – miesta ako z inej planéty, kde nás udiví sila 

vody a jej modelárske schopnosti 

 Kráter Mt. Longonot s túrou na hranu krátera a po hrane kaldery s úchvatnou 

panorámou regiónu Naivasha  

 Plavba po sladkovodnom jazere Naivasha v centrálnej Keni – domova ružových kŕdľov 

plameniakov 

 Prehliadka Nairobi – veľkomesto s pestrou mozaikou afrických všechutí 

 Jazda po predhoriach Kilimandžára s ubytovaním v divočine 

 Prírodné scenérie prejazdom národnými parkami East a West Tsavo 

 Krásne pobrežie Indického oceánu s kúpaním striedavo v oceáne a vlastnom bazéne 

nadštandardného hotela priamo na pláži 

 Náhľad do kultúrnych osobitostí Kene i s predstavením Masajských tancov 

 

Itinerár 28. 7. 2022 až 6. 8. 2022 (10 dní)  

1. Deň 28.7. Nočný let z Viedne, cez Istanbul do Nairobi. 

2. Deň 29.7. Prílet skoro ráno do hlavného mesta Kene. Vstup do krajiny (formality). Tranzit 

cez prebúdzajúce sa Nairobi do mesta Naivasha. Cestou prvé vyhliadky na rozsiahlu Veľkú 

africkú priekopovú prepadlinu. V okolí Naivashe sa nachádzajú jedny z najproduktívnejších 

kvetinových fariem vo svete.  Jedinečná návšteva kvetinovej farmy, kde pestujú kvety aj pre 

Európu. V súčasnosti je to kontroverzná téma a môžeme diskutovať o ekológii tohto biznisu 

a prínose či ohrození pre miestne obyvateľstvo. Uvidíme na vlastné oči, kde a kto pestuje 

kvety čo nakupujeme, napr. v slovenskom supermarkete.  

 

 

 

 

 

 

Návšteva Národného parku Hell´s Gate. Miesto je známe najmä vďaka termálnym 

prameňom a jedinečnej skalnej scenérii. Systém roklín s centrálnym kaňonom „Bránou do 

pekla“ je jedinečným príkladom vodnej antecedentnej erózie. Voda sa prerezala cez 

dvíhajúce sa vulkanity. V národnom parku sa vypínajú aj impozantné skalné veže – Centrálna 

a Rybárska veža. V relatívne malom parku žije aj viacero druhov živočíchov. Tu bude prvá 

príležitosť na pozorovanie divokej africkej zveri – zebry, žirafy, antilopy a pod.  



 

 

 

 

 

 

Presun k jazeru Naivasha v nadmorskej výške 1884 m. n. m. Má rozlohu takmer 200 km². 

Jazero je sladkovodné a bolo označované za Drahokam na korune východoafrických jazier. 

Naivasha je domovom 400 druhov vtákov, veľmi početné v čase hniezdenia sú krásne ružové 

plameniaky. Hrochy taktiež obľubujú vody jazera a žije ich tu veľa. Návštevu si spestríme 

plavbou na člnoch. Nocľah mesto Naivasha. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Deň 30.7. Túra v národnom parku na Mt. Longonot (2776 m n.m.) - mladý stratovulkán 

dokonalých tvarov. Vypína sa nad lávovými poliami regiónu Nakuru. Mt. Longonot vznikol iba 

nedávno – cca pred 21 tis. rokmi. Vulkán je stále geotermálne aktívny. Ostatná erupcia sopky 

bola zaznamenaná pred cca 150 rokmi. Túra vedie na hranu krátera a po hrane celej kaldery. 

Ponúka panoramatické výhľady na región previazaný s Východoafrickou riftovou  zónou 

a skalnaté vnútro kaldery porastenej hustými lesnými porastmi. Túra nie je veľmi náročná 

a zdolaním stratovulkánu sa tak môže pochváliť aj priemerne zdatný turista. Tranzit do 

prírodnej rezervácie Masai Mara – highlight výpravy! Nocľah v divočine africkej krajiny v plne 

vybavených safari stanoch ako praví dobrodruhovia. Večer zakončíme chutnými keňskými 

špecialitami od lokálnych gastromágov.  

 

 

 

 

 

 



4. Deň 31.7. Dnes nás čaká neopakovateľný životný zážitok. Celodenné safari v prírodnej 

rezervácii Masai Mara počas najatraktívnejšej sezóny migrácie divokej zveri. Toto obdobie je 

výnimočné a láka mnohých cestovateľov. Dôjdeme až k rieke Mara, kde sa odohráva 

úchvatné prírodné divadlo – tisíce jedincov pakoní, byvolov či zebier prekonáva koryto rieky.  

Masai Mara je rozľahlá rezervácia savany v pohraničí s Tanzániou (Serengeti) na ploche 1500 

km². Predstavuje najzachovalejšiu a aj z hľadiska zachovania pôvodného života 

najoriginálnejšiu rezerváciu prirodzenej flóry a fauny východnej Afriky. Jazda safari džípmi 

nám umožní pozorovanie zvierat z blízka v ich prirodzenom prostredí. Veríme, že uvidíme 

všetkých členov tzv. Africkej päťky – lev, byvol, slon, nosorožec a leopard. Večer si 

oddýchneme pri táborovom ohni a pozorovaní nočnej oblohy na rovníku. Nočný život 

v savane ponúka aj pestrosť zvukov, započúvajte sa. Nocľah v Masai Mara v safari kempe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Deň 1. 8. Po raňajkách sa vyberieme do masajskej dediny, kde nám predvedú kmeňové 

tance a zvyky. Cesta do Nairobi cez čajové plantáže a intenzívne využívanú kultúrnu krajinu. 

Prejazd regiónom, ktorý by sme smelo mohli označiť za „Modrú zónu“ – obyvatelia sa tu 

vyznačujú dlhovekosťou a dožívajú sa skutočne vysokého veku – nie je ničím ojedinelým 

stretnúť aj 115 ročného starčeka /údajne /. Nocľah Nairobi. 

 

 

 

 

 



6. Deň 2. 8. Dopoludnia exkurzia po Nairobi – pulzujúcom srdci krajiny a najväčšom meste 

Východnej Afriky. Milované i nenávidené, kontrastné, kozmopolitné, s rušnou premávkou 

a nebezpečné. V koloniálnej ére malo strategickú polohu a dodnes čelí výzvam spojeným 

s enormným rastom. Svetovou raritou je Národný park priamo za mestom, ktorý vznikol 

v roku 1946 ako prvý Národný park vo Východnej Afrike. Pozrieme si Prezidentský palác 

a centrálne námestie, najcharakteristickejšiu budovu mesta konferenčné centrum Kenyatta 

s vyhliadkovou plošinou na najvyššom poschodí a osviežením v tejto betónovej džungli bude 

Uhuru park. Vystúpime na kopec s panoramatickým výhľadom na centrum mesta. Prejazd 

predmestiami a okolo jedného z najväčších slumov v Afrike – Kibera. Popoludní cesta 

k pobrežiu najfrekventovanejšou diaľnicou v krajine – Mombasa road. Tá pretína aj dva 

národné parky – East Tsavo a West Tsavo v dĺžke asi 80 km, kde sa nám naskytnú krásne 

prírodné scenérie.  Dostaneme sa až do podhoria Kilimandžára, pri dobrej dohľadnosti je 

možné zahliadnuť jeho vrchol Uhuru. Nocľah pri meste Voi.  

 

 

 

 

 

 

7. Deň 3. 8. Príjazd do Mombasy, cez ikonické slonie kly, najväčšieho 

a najkozmopolitnejšieho prístavu Východnej Afriky. Toto mesto má osobitné čaro práve tým, 

že sa tu miešajú jazyky a kultúry národov zo všetkých kútov Indického oceána. Mesto má 

bohatú históriu a dlhé stáročia bolo a je významným obchodným uzlom. Žiaľ, neslávne slávne 

aj obchodovaním s otrokmi. Exkurzia po historickom centre mesta a k pevnosti Fort Jesus 

(Unesco) priamo pri mori. Koncom 16. storočia ju postavili Portugalci ako symbol svojej 

prítomnosti v regióne. O Mombasu prejavovali záujem aj Arabi a Briti. Nie nadarmo dostala 

prezývku „Ostrov vojny“. Návšteva Spice marketu a ochutnávka exotických produktov Kene. 

Po dňoch plných spoznávania sa vyberieme k Indickému oceánu pre zaslúžený 3-dňový relax. 

Večerné kúpanie a užívanie si oceána. Nocľah  ***** Hotel na Diani beach.  

 

 

 

 

 

 

 



8. a 9. Deň 4. - 5. 8. Indický oceán a relax na jednej z najkrajších pláži sveta – Diani beach. 

Kilometre dlhá línia bieleho piesku v kontraste s azúrovo modrou vodou a sýtozelenými 

lesnými porastmi. Okrem bežnej prechádzky sa dá zažiť aj prechádzka po dne Indického 

oceána - v tejto oblasti sú veľmi vysoké prílivy a odlivy a možno preto objavovať dno oceána 

„suchou“ nohou. Ak by vás ležanie na pláži a kúpanie už nebavilo, za návštevu stojí centrum 

na ochranu vzácnych čierno-bielych opíc Colobus, posvätný les Kaya Kinondo či koralová 

mešita Kongo zo 16. storočia. Na pláži nakúpite aj suveníry a stretnete Masajov. Okrem toho 

je možné robiť rôzne vodné športy a večer sa dobre zabaviť pri kultúrnom programe. Nocľah 

v ***** hoteli priamo na pláži.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Deň 6. 8. Rozlúčka s morom, odchod na letisko. Odlet z Mombasy do Viedne a návrat do 

Bratislavy.                 

 

PODMIENKY ÚČASTI  

Záväzné prihlášky: vyplniť registračný  formulár.  

Prihlasovanie sa uzatvára 5. 5. 2022 

Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na expedícii MAMAMO 22  

Po zaregistrovaní sa, dostanete mailom potvrdenie o Vašom zaradení do expedície a pokyny 

k platbe. Do 7 dní od zaradenia do exkurzie je potrebné uhradiť zálohovú platbu.  

 

FORMULÁR K PRIHLÁSENIU: TU 

 

Cena expedície: 1 710 EUR/ osoba  

 

V cene je: 

• Doprava: medzinárodná letenka so všetkými poplatkami, safari autá, plavba loďou, 

súkromný autobus  

• Ubytovanie: ubytovanie na 8 nocí s raňajkami v kvalitných 3*/5* hoteloch, 

ubytovanie v Masai Mare v plne vybavených safari stanoch 

• Strava: raňajky, na safari v Masai Mare 2 dni plná penzia  

• Atrakcie: vstupy do všetkých národných parkov, lokálni sprievodcovia 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsuaZJvrHrcbeqziXjJ5efScrE5KGyJgumb5-l2XmG8Q49gA/viewform


V cene nie je: 

• víza do Kene, v prípade potreby PCR/ATG testovanie, cestovné poistenie, zvyšok 

stravovania a (ne)alkoholické nápoje, iné aktivity mimo programu, iné mimoriadne cesty 

taxíkmi/verejnou dopravou, sprepitné pre sprievodcov, doprava na a z letiska Viedeň  

 

Organizátori a odborní garanti   Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com, 0905 211 017 

Ladislav Tolmáči 

Marcel Horňák 

Anna Tolmáči 

   

 
WEB:  www.regionalnageografia.sk 

         Geografické exkurzie a expedície Regionálky  

         GeografickeExkurzie&Expedicie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalnageografia.sk/
https://www.facebook.com/GeografickeExkurzieaExpedicie/
https://www.instagram.com/geografickeexkurzieaexpedicie/

