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Ενα αερόστατο διασχίζει τον ουρανό το χάραμα.
Λιοντάρι και θήραμα όπως φαίνονται με υπέρυθρο φωτισμό κάμερας, 
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Το σαφάρι στους Maasai Mara της Κένυας είναι 
ο δημοφιλέστερος προορισμός στον κόσμο για 
τέτοιου είδους δραστηριότητες και μια μοναδική 
ευκαιρία για ντοκιμαντέρ της άγριας ζωής. Είναι 
ο καλύτερος τρόπος για να το βιώσεις όλο αυτό από 
κοντά. Ακολουθήστε την κορυφαία δημοσιογράφο 
για προορισμούς σαφάρι Emma Gregg στο τζιπ 
της καθώς σας καθοδηγεί στο τέλειο ταξίδι.

Εάν σας αρέσουν τα ντοκιμαντέρ της άγριας ζωής, σίγουρα 
θα αναγνωρίσετε με την πρώτη ματιά τους Maasai Mara 
της Κένυας. Η σειρά Big Cat Diary του BBC για την άγρια 

ζωή γυρίστηκε εδώ, φέρνοντας πιο κοντά μας τα λιοντάρια, τις 
λεοπαρδάλεις και τα τσιτάχ.

Όταν δημιουργήθηκε το Εθνικό Πάρκο Maasai Mara βόρεια του 
Εθνικού Πάρκου Serengeti το 1961, οι πληθυσμοί αυτών των ζώων 
βρίσκονταν στο χείλος της εξαφάνισης, κατατρεγμένοι μέχρις εσχάτων 
από τους κυνηγούς μεγάλων θηραμάτων του 20ού αιώνα. Ευτυχώς 
οι αριθμοί τους αυξήθηκαν σταδιακά και η περιοχή Mara (το πάρκο 
αλλά και όλες οι προστατευόμενες παρακείμενες περιοχές) έγινε ο 
δημοφιλέστερος προορισμός της Κένυας για φωτογραφικά σαφάρι. 
Διάσημη για την άγρια ζωή της, είναι επίσης μια περιοχή όπου οι 
τοπικές παραδόσεις συνεχίζονται χωρίς να αποτελούν τροχοπέδη 
για τις σύγχρονες πολιτικές διατήρησης και προστασίας της άγριας 
ζωής. Πολλοί Maasai, με τις χαρακτηριστικές τους χάντρες και τις 
κόκκινες κουβέρτες shuka, εξακολουθούν να έχουν έναν απλό και 
ποιμενικό τρόπο ζωής. Αν αποφασίσετε να μείνετε σε ένα σωστό 
και υπεύθυνο καταφύγιο-κατάλυμα κατασκήνωσης, επωφελούνται 
και οικονομικά.

Η περιοχή είναι πολύβουη κατά τους άνυδρους μήνες μεταξύ 
Ιουλίου και Οκτωβρίου, όταν διαδραματίζεται ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά φαινόμενα της άγριας ζωής στην Αφρική, η μεγάλη 

μετανάστευση. Χιλιάδες βούβαλοι, ζέβρες και γαζέλες έρχονται 
κατά κύματα από το Serengeti και προσπαθούν να διασχίσουν τα 
ποτάμια Mara και Talek, τα οποία περνούν μέσα από το πάρκο, 
μπαίνοντας στο στόχαστρο επιθέσεων από αγριόγατες, ύαινες, γύπες 
και κροκόδειλους. Είναι κάτι αληθινά αξέχαστο, αλλά τα πάμπολλα 
τουριστικά οχήματα που συνωστίζονται εκεί καταστρέφουν μεγάλο 
μέρος αυτής της μαγείας. 

Αν έχετε ξανακάνει σαφάρι στο παρελθόν ή επιθυμείτε μια πιο 
ήρεμη εμπειρία, δοκιμάστε να πάτε στο Maasai Mara τον Νοέμβριο 
ή από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, όταν οι τιμές των δωματίων 
πέφτουν πάνω από το μισό, ενώ παραμένει σίγουρο ότι θα δείτε 
ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις, Maasai, γαζέλες, αντιλόπες και βουβάλια 
συν κάποια τσιτάχ ή λιοντάρια. Κάθε εποχή έχει το δικό της ενδιαφέρον 
εδώ: οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της μέρας κυμαίνονται 
γύρω στους 25º C όλο το χρόνο, οι νύχτες είναι πάντα δροσερές 
και ακόμη και οι πιο βροχεροί μήνες (Απρίλιος και Μάιος) μπορεί 
να είναι ευχάριστοι, με άπλετο φως, βλάστηση, πολλά ήδη πτηνών 
και νεογέννητες αντιλόπες. Τα καταλύματα στη Mara φυτρώνουν 
παντού σαν μανιτάρια τα τελευταία χρόνια, αλλά οι παλαιάς κοπής 
λάτρεις των σαφάρι εξακολουθούν να προτιμούν τις οργανωμένες 
κατασκηνώσεις, είτε ευρωπαϊκές είτε των Maasai, που είναι και 
πιο απλές. Αυτή είναι η πιο φημισμένη προστατευόμενη περιοχή 
της Κένυας, αλλά συνολικά οι τιμές για διακοπές σαφάρι στη χώρα 
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Βούβαλοι και ζέβρες 
συνωστίζονται κατά τη μεγάλη 
μετανάστευση, τα τσιτάχ είναι 
γρήγορα, οπότε να είστε κι 
εσείς γρήγοροι με την κάμερα.
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Από απέναντι σελίδα, δεξιόστροφα: Μια από τις πέντε σκηνές  
στο Serian, ένας Maasai φορώντας τη χαρακτηριστική κόκκινη κουβέρτα 
shuka, μια λεοπάρδαλη, το άνετο καθιστικό του Serian,  
το πρωινό γεύμα του, δείτε ελέφαντες σε πορεία με αυτοκίνητο,  
ποτό και φαγητό στο Serian.

uniglobeletsgotravel.com, ή η Gamewatchers, porini.com, οι 
οποίες μοιράζονται ένα μίνι λεωφορείο με ανοιχτή οροφή που 
προσφέρει καλή θέα. Αυτό μπορεί να είναι διασκεδαστικό με ένα 
στοιχείο περιπέτειας παράλληλα γιατί έτσι θα δείτε και θα μάθετε 
περισσότερα για την άγρια φύση απ’ ό,τι αν πάτε μόνοι σας με 

αυτοκίνητα, ενώ θα σας συνοδεύει ένας έμπειρος οδηγός. Για 
μια ομάδα έξι ατόμων οι τετραήμερες εκδρομές από το Ναϊρόμπι 
ξεκινούν από περίπου 880€ την υψηλή περίοδο.

Ωστόσο η ποιότητα ξενάγησης των οδηγών στις εκδρομές με μίνι 
λεωφορεία δεν είναι εφάμιλλη εκείνης που μπορείτε να έχετε από 

Είναι λογικό να υποθέσετε ότι οι κατασκηνώσεις 
μέσα στο εθνικό πάρκο προσφέρουν καλύτερες 
ευκαιρίες παρατήρησης της άγριας ζωής, αλλά μην 
υποτιμήσετε τα ιδιωτικά καταλύματα.

Αυτό το κατάλυμα, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Mara, είναι μία 
από τις μόλις 11 κατασκηνώσεις που βρίσκονται στο Mara North 
Conservancy, μια ιδιωτική περιοχή 30.000 στρεμμάτων.
Η υποδοχή σας από τον Adrian, την Roisin και την ομάδα τους είναι ζεστή 

και θα σας κάνει να νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε σπίτι φίλων. Δροσερές 
πετσέτες και ποτά μοιράζονται γρήγορα και αμέσως γίνονται οι συστάσεις 
με τους άλλους κατασκηνωτές καθώς η Roisin περιγράφει τις επιλογές 
και δυνατότητες που έχετε στο κατάλυμα. Και ενώ εξιστορεί μια πρόσφατη 
εκδρομή σαφάρι, εμφανίζεται ένα αξιαγάπητο μουτράκι. Είναι ο Wifi, το 
φιλικό σκυλάκι της κατασκήνωσης και, παρεμπιπτόντως, το μοναδικό Wi-Fi 
που θα πιάσετε εκεί!
Οι πέντε μεγάλες σκηνές που απαρτίζουν το Serian είναι στηριγμένες σε 

ξύλινες πλατφόρμες και έχουν από τέσσερα κρεβάτια με κάλυμμα και 
ιδιωτικά μπάνια σκαλισμένα στον βράχο. Η τεράστια οικογενειακή μας 
σκηνή ήταν τοποθετημένη πάνω από την όχθη του ποταμού και σε 
απόσταση αναπνοής από μια ομάδα 30 ιπποποτάμων στην ακτή. Προφανώς 

τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την θέαση της άγριας ζωής, αλλά μια 
πραγματικά απρόσμενη και ευχάριστη έκπληξη ήταν το φανταστικό φαγητό: 
φρέσκες σαλάτες (πολλές από αυτές καλλιεργούνται στον κήπο του 
καταφυγίου), σούπες που ευφραίνουν καρδία και νόστιμα κάρι με ψάρια. 
Και όλα μοιάζουν ακόμα πιο γευστικά όταν τα μοιράζεσαι με άλλους γύρω 
από ένα κοινόχρηστο τραπέζι κάτω από ένα δέντρο elephant pepper 
(χαρακτηριστικό δέντρο της αφρικανικής στέπας). Επιστρέφοντας στην 
κατασκήνωση από μια πρωινή διαδρομή μάς καλωσόρισαν με πρωινό στη 
φύση και ακολούθησε ένα αυτοσχέδιο πεζοπορικό σαφάρι.
Κάθε σκηνή έχει τον δικό της οδηγό και παρατηρητή που μπορεί να 

εντοπίσει ακόμα και τσιτάχ να κρύβεται πριν από την επίθεση ή την άσπρη 
φουντωτή ουρά μιας λεοπάρδαλης ή να σας πάει κοντά σε μια νεογέννητη 
καμηλοπάρδαλη. Όμως το καλύτερο ήταν η νυχτερινή περιπλάνηση, όταν 
οι μεγάλες γάτες ξυπνούν από τη ραστώνη της μέρας για να κυνηγήσουν. 
Από 510€ ανά διανυκτέρευση. 
Mara North Conservancy, serian.com

Serian-Αυθεντικό, ελεγμένο και δοκιμασμένο από κάθε άποψη


