
 

 

 

 

 

Лайкипия, Кения  
 

Ден 1 – Бутиково ранчо Борана  

Пристигане в Борана с частен самолет или с трансфер от Найроби (около 3 часа и 

половина с кола). Борана е бутиково ранчо за добитък, кацнало на северните склонове 

на планината Кения – втората най-висока планина в Африка, след Килиманджаро. 

Ранчото открива невероятна гледка към заснежените върхове на заобикалящите го 

планински вериги и африканската савана, намираща се в подножието им. В местността 

може да видите изобилие от животински видове – от зебри, слонове и жирафи до по-

едри хищници и влечуги. Настаняване в кемп. Обяд. Вечеря. Нощувка. 

 

Ден 2 – Бутиково ранчо Борана  



Днес ще имате възможност да изследвате красотите на региона с коне и да се 

насладите на обяд-пикник на брега на река Ngare Ndare. Запознайте се и с вашите 

домакини – Ники и Майкъл Дайер, собственици на Borana Lodge. Вечеря. Нощувка 

 

Ден 3 – Кемп Loldaiga Hills  

Ранна закуска. Започвате езда, насочвайки се на запад. От Борана поемате към ранчо 

Ole Naishu. Обяд. Време е да изкачите първото било от планинската верига Loldaiga 

Hills, която е част от масива на планината Кения. Теренът е разнообразен – минава през 

каменисти местности и кедрови гори. Навлизате в ранчо Loldaiga Hills, което се 

разпростира със своите 220 000 декара земя. Собственост на Робърт Уелс, това място 

се превръща в една от най-красивите ферми в Африка. Очакват ви 2 дена, изпълнени с 

красота и величествени гледки. Вечеря. Нощувка 

 

Ден 4 - Кемп Loldaiga Hills  

Закуска. Днес ще се насладите на няколко красиви езди и пикник за обяд сред дивата 

савана. Ще достигнете западната граница на ранчото, откъдето ще може да се 

полюбувате на цялото плато Лайкипия отвисоко, преди да навлезете в него и да го 

пресечете с конете си през следващите четири дни. Вечеря. Нощувка 

 

Ден 5 – Ранчо Ел Карама  

Закуска. Напускате Loldaiga Hills и преминавате през цели четири ранча, преди да 

достигнете крайната цел за деня – ранчо Ел Карама, собственост на семейство Грант. 

Започвате езда, спускайки се в една скрита живописна долина. Шансът да срещнете 

слонове и бизони тук е много висок, бъдете нащрек! По обяд ще ви очаква пикник на 

брега на река Нанюки (Nanyuki River). След обяд, навлизате в земите на ранчо Ел 

Карама – територия, известна със своята дива красота. Достигате вашия кемп, който се 

намира на брега на река Ewaso Ngiro. Вечеря. Нощувка 

 

Ден 6 - Ранчо Ел Карама 

Закуска. Днес ще имате възможност да обиколите земите на ранчото с коне и с 

джипове. Пригответе фотоапаратите си за уникални снимки на дивите животни в 

региона. Вечеря. Нощувка. 

 

Ден 7 – Сосиан Кемп (Sosian Camp) 

Закуска. Очаква ви дълг ден езда до Сосиан. Прекосявате река Ewaso Ngiro и се 

изкачвате до Ранчо Сегера на северозапад. Маршрутът ще ви преведе през долината на 

река Sugoroi и нейните равнинни терени, покрити с черен памук и т.нар. whistling 

thorns или акации от рода Drepanolobium – тръните на това специфично растение са 

издълбани по специфичен начин от мравките, които живеят вътре в тях. Когато 

вятърът преминава през дупките на издълбаните места, се получава мелодия, сякаш 

самите тръни пеят. Истинска магия! Местността е дом и на маймуната Патас, рядък 

вид, който не се среща често в саваните на Африка. Достигате река Mutara. Обяд на 

ръба на Suguta Swamp. Следобед ви очаква кратка езда до кемпа, който е разположен 

под водопадите Сосиан. Вечеря. Нощувка.  

 

Ден 8 - Сосиан Кемп (Sosian Camp) 

Закуска. Цял ден, изпълнен с езда и джип сафари изживявания. Гответе се за 

множество срещи с дивите животни на саваната!  

 

Ден 9  



Последна езда преди закуска. Закуска. Трансфер до Найроби до хотел или до летище.  

 

 

Цена: $ 10,120 на човек  

Дати : 25 Февруари – 05 Март 2023 
 

 

Включено:  

• Всички входни такси за резервати и забележителности  

• Вътрешен полет и трансфер от и до Найроби  

• Всички летищни трансфери  

• Настаняване, храна и напитки през целия престой  

• Езда 

• Сафари с джипове 

• Разходки  

• Пране 

• Amref Flying Doctors Membership (придвижване обратно до Найроби 

със самолет при спешни ситуации) 

• Премиум застраховка  

 

Не е включено:  

• Международни полети от и до Найроби  

• Единично настаняване  

• Виза 

• Лични разходи  

• Бакшиш 


