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„Podróżować to żyć.”

RED  OAK

Późnym wieczorem przylatujemy do Nairobi. Wita nas gama nowych barw i zapachów. 
Nie możemy oderwać wzroku od zmieniającego się krajobrazu. 
Po dotarciu do hotelu czeka nas jeszcze kolacja w lokalnej knajpce. 
I zasłużony odpoczynek...

Hans Christian Andersen
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„Nigdy nie ma się drugiej okazji, 
żeby zrobić pierwsze wrażenie.”

Andrzej Sapkowski

Po śniadaniu ruszamy wzdłuż monumentalnego, wielkiego Rowu Wschodnioafrykańskiego, by dotrzeć do 
Hell’s Gate. Stamtąd w towarzystwie żyraf, guźdźców i zebr przemieścimy się na rowerach do wrót jednego 
z najbardziej tajemniczych wąwozów w Afryce. 

Tu pod eskortą wojowników z pobliskiej wioski odprowadzani wzrokiem lampartów i hien zgłębimy tajemnice 
legendarnych masajskich ziem. Po kilkugodzinnej wędrówce docieramy do rytualnej jaskini Masajów, gdzie 
w blasku ogniska, ciesząc się ich towarzystwem spędzimy noc. Dla odważnych nocna wędrówka w głąb 
wąwozu na podglądanie dzikich zwierząt.
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„Dzieciństwo jest jedyną porą, 
która trwa w nas całe życie.”

Ryszard Kapuściński

Budzą nas promienie słońca, przedzierające się do środka jaskini. Śniadanie dzisiaj będzie miało 
całkiem inny wymiar... Odwiedzamy pobliską wioskę i spędzamy w niej trochę czasu. Do słonego 
jeziora Elementaita docieramy po południu. Jest to miejsce, gdzie pierwsi kolonizatorzy Afryki, 
ciesząc się,  jak my widokiem flamingów, osiedli na dłużej. 
Na terenie kolonialnej posiadłości zostajemy na noc.
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„Jestem tak podekscytowany, że 
chyba umyję dzisiaj wszystkie zęby”

Woody Allen

To nie słońce nas rozrusza, to my rozruszamy słońce. Wstajemy wcześnie. Na spotkanie świtu polecimy 
balonem. To najlepsza pora dnia, aby wzbić się ponad taflę jeziora i z perspektywy lotu ptaka 
podziwiać bogactwo fauny i flory oraz górujący nad wszystkim wulkan Mt. Longonot. 

Po wylądowaniu, śniadanie w buszu, ubrane w zapach kenijskiej kawy będzie pięknym początkiem dnia. 
Dalej w kierunku północnej Kenii, przecinając równik i malownicze wodospady Thomson Falls. 
Nocleg u podnóży Mt. Kenia w Nanyuki.
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„Reszta jest milczeniem.”
William Shakespeare

Około południa docieramy do rezerwatu Bufalo Springs. Jesteśmy w sercu najdzikszej Afryki. Zostawiamy za 
plecami turystyczne południe i komercyjne rezerwaty. Wkraczamy do świata Przyrody. Tą krainą rządzi 
Wielka Piątka, a człowiek jest tu tylko gościem. 

Kucharz przygotowuje obiad, a my w tym czasie chłodzimy się w pobliskim oczku wodnym. Dzisiaj jemy pod 
akacją. Tą prawdziwą. Wieczorem rozpalamy ognisko i rozbijamy obóz. Zapada noc. Dla drapieżników to czas 
polowania. Odgłosy gier nocnych usłyszysz doskonale.
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„Być zadowolonym z tego co się posiada
to największe i nienaruszalne bogactwo.”

Cyceron

Fasolka, jajecznica, dżem, tosty. Świeżo parzona kawa. Potem tylko aparaty w dłoń i zaczynamy kolejny dzień. 
W pogoni za zwierzętami i ich obserwowaniem czas ucieka nie wiadomo kiedy. Po trudach ostatnich dwóch dni 
zatrzymujemy się w przepięknej lodgy, nad rzeką Ewaso Ngiro.  

Atmosfera tego miejsca wręcz zmusza do relaksu, więc sen będzie błogi.
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„Nie myślę intensywnie, myśli przychodzą same
znikąd. A może to właśnie jest myślenie.”

William Wharton

Warto odwiedzić centrum ochrony słoni, stworzone przez pewnego Szkota, który 
poświęcił życie opiekując się tymi wspaniałymi zwierzętami. 
Wczesnym popołudniem krótkie safari. Odprowadzając wzrokiem wzgórza Samburu, 
oddalamy się w kierunku Nairobi. 
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„Dajcie mi muzeum, a ja je wypełnię.”
Pablo Ruiz Picasso

Budzi nas gwar miasta. Przez hotelowe okno widzimy zatłoczone ulice jednego z największych miast Afryki. 
Jeszcze tylko przedrzeć się przez gąszcz samochodów i wąskich ulic na lotnisko. Samolot Nairobi - Mombasa.
Jesteśmy nad Oceanem Indyjskim. Zlepek kultur w Mombasie widać na każdym kroku. 

Podziwiamy ciasne do granic możliwości uliczki muzułmańskiego starego miasta. Smakujemy owoców 
na targu, po czym zwiedzamy twierdzę - Fort Jesus, zbudowaną przez portugalczyków. Docieramy 
do ośrodka na pięknej plaży Diani. Pięciogwiazdkowy Baobab Resort. Tu się na trochę zatrzymamy. 
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z bezludnych wysp, zajadać się będziemy świeżymi rybami, popijając piwo spędzimy 
noc przy ognisku. Poczujemy się jak prawdziwi rozbitkowie.

„Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.”

Albert Einstein
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gwiazdek resortu Baobab. 

Turkusowy ocean, gorący biały piasek, cień palm kokosowych, świetna kuchnia i bogate życie 
nocne, pozwolą te dni spędzić bardzo przyjemnie. 

„Uśmiech jest najprawdziwszy, kiedy
jednocześnie uśmiechają się oczy.”

Jan Twardowski
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Czarnego Lądu.

Wylot Mombasa-Nairobi-Berlin. Zakończymy nasza Afrykańską Przygodę.

„Jedyna moc, jaka istnieje, jest wewnątrz nas samych.”
Luanne Rice
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