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Utazás: 
Menetrendszerinti járatokkal. 

 
Utazási (repülési idő): 
Bécs – Mombasa: kb. 9 óra 

 
Időeltolódás: 
+ 1 (nyáron)/ 2 (télen) óra 

Háttérinformációk Kenyáról 

 

Hálózati feszültség: 
240 V. A konnektorokhoz átalakító szükséges, melyet a recepción lehet kérni. 

 
Vízum: 
Vízum turista célú beutazás esetén: 
Vízum beszerzése szükséges. Részletes információkért kérjük forduljon a Kenyai Köztársaság Bécsben található Konzuli 
Hivatalához. 

 
Elektronikus vízumigénylést 2015. szeptember 1-től vezették be. Az új rendszer bevezetése kapcsán kiemelendő, hogy a 
kenyai vízum beszerzése akár 8-10 napig is eltarthat. Az online vízumkiadási rendszer működési problémái miatt a 
repülőtéren továbbra is kiállítanak vízumot. A két rendszer párhuzamosan működik mindaddig, amíg az online megoldás 
nehézségeit kiküszöbölik. Ennek ellenére minden magyar állampolgárnak az előzetes beszerezhető online igénylést 
javasoljuk. A kenyai hatóságok figyelmeztetése szerint több hamis weboldal is megjelent. Ezért körültekintően ellenőrizzék, 
a webcímek végződését. Minden olyan magát kormányzati oldalnak kiadó online felület, mely co.ke betűkkel végződik 
hamis. A vízum kiadására kizárólagosan használt honlap végződése csak go.ke lehet. A kérelmet a következő internetes 
oldalon lehet kérelmezni. 

 
Nemzeti Parkok: 
Kenyában a nemzeti parkokba mindenkinek belépőjegyet kell fizetni, melyet kizárólag a helyszínen lehet megváltani. Ennek 
következményeképpen a nemzeti park belépőjegy árát részvételi díjaink nem tartalmazzák, azok a helyszínen fizetendők 
(ajándék szafari esetén is). 

 
Valuta: 
A hivatalos fizetőeszköz: kenyai schilling. 

 
Pénzváltás: 
Készpénz esetén az Euró a legelőnyösebb. Érdemes kis részletekben beváltani, mivel a kenyai schillinget nem váltják vissza, 
valamint az országból sem lehet kihozni. A pénzváltásnál kapott dokumentumot a biztonság kedvéért őrizze meg a 
hazautazásig. Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA, American Express, Mastercard. Szállodákban az Euro is 
elfogadott. 

 

Nyelv: 
Kenya hivatalos nyelve az angol, anyanyelvük a szuahéli. 

 
Vásárlás: 
Az állami üzletek kivételével mindenhol lehet, sőt kell alkudni! A tengerparti árusoktól azonban nem érdemes vásárolni, 
áruik gyenge minőségűek, drágák. 
Az ajándéktárgyak vásárlásakor fontos tudni, hogy visszafelé a repülőtéren ellenőrzik a csomagok mennyiségét, súlyát – a 
20 kg-os súlyhatár a feladott- és kézipoggyászra együttesen érvényes! 
Bankok nyitva tartása: 

http://www.coraltours.hu/
http://www.naszut.hu/
http://www.eskuvokulfoldon.hu/
https://kenyaembassyvienna.at/
https://kenyaembassyvienna.at/
https://accounts.ecitizen.go.ke/register
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hétfő–péntek: 9.00 – 14.00-ig, a hónap első és utolsó szombatján: 9.00 – 11.00-ig 
 

Fényképezés: 
A fényképezéssel óvatosan kell bánni, mivel sok kenyai azt tarja, hogy ha valaki lefényképezi őket, akkor ellopja a lelküket. 
A massai törzs tagjait, ha engedik, le lehet fényképezni, de fizetni kell érte. Tiszteletben tartva a helyi szokásokat, előbb 
kérjünk engedélyt, mielőtt fényképeznénk. 

 
Időjárás: 
Kenya változatos földrajza időjárási szempontból négy részre osztja az országot. A nyugati rész meleg és elég párás. A 
legtöbb eső itt áprilisban esik. A hőmérséklet minimuma: 14 -18 C, maximuma: 30 –34 C. A középső részeken a 
leggyakrabbak az esőzések, főleg márciustól májusig. Az éves átlaghőmérséklet itt 18 C körüli. A legmelegebb Kenya északi 
és keleti része. Nagy a hőingadozás, nappal akár a 40 C-ot is elérheti a hőmérő higanyszála, éjjelre viszont akár 20 C alá is 
csökkenhet a hőmérséklet. A negyedik időjárási zóna Kenya tengerparti része, ahol egész évben meleg, párás a levegő. A 
legkevesebb eső februárban, a legtöbb, májusban esik. Az átalaghőmérséklet: 22 – 30 C. A tengerparti homok fehér, de 
piszkos. 

 
KENYA 

Átlaghőmérséklet Október November December Január Február Március Április Május 

Nappal °C 30 31 32 32 32 33 31 29 

Éjszaka °C 22 23 23 23 23 24 24 23 

Víz °C 27 27 27 27 28 28 28 28 

Napos órák száma 9 9 9 9 9 9 8 6 

 
Öltözék: 
Ha most utazik először a trópusokra, kerülje a déli napfényt. Viseljen kalapot és könnyű, pamutból készült ruhákat. Az 
Egyenlítő közelsége miatt ajánlott magas faktorszámú napvédőt használni. 

 
Egészségügyi előírások, oltások: 
Nincs kötelező védőoltás. Ajánlott a sárgaláz elleni, valamint a Hepatitis A/B elleni védőoltás, valamint a malária elleni 
gyógyszer a Lariam. A mindenkor érvényes előírásokról kérdezze meg orvosát, és/vagy a helyi tisztiorvosi szolgálatot. 

 
Ivóvíz: 
Kerülje a csapvíz fogyasztását! Fogyasszon palackozott vizet, s kerülje az ismeretlen eredetű vízből készült jégkockával 
hűtött italokat! 

 
Ételek, italok: 
A szállodákban bármilyen ételt és italt biztonsággal lehet fogyasztani. 

 
Vendégszeretet és közbiztonság: 
A kenyaiak kedves, vendégszerető emberek, de tudnunk kell, hogy hol a határ. Sokan ajánlják, hogy elviszik az embert 
különféle szafarikra, más programokra, de ezeket az ajánlatokat udvariasan vissza kell utasítani, mert nem garantált a 
közbiztonság. A szállodák recepcióinál lehet taxit rendelni. Sötétedés után a szálloda területét veszélyes elhagyn i. 

 

Ünnepek, események: 
A nemzeti ünnepek a következők: 
Január 1. Újév 
Március Húsvét 
Május 1. Munka ünnepe 
Június 1. Madaraka napja 
Október 20. Kenyatta napja 
December 12. A függetlenség napja 
December 25. Karácsony 

 
Szórakozási lehetőségek: 
A szállodák gyakran rendeznek esténként szórakoztató, zenés programokat. 
A Coral/Palm Beach, Shanzu és Paradise hotelek együtteséhez tartozik egy kis diszkó is, ahova az ASC tagságival 
ingyenes a belépés. 
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Helyi közlekedés: 
Kenyában nem túl fejlett az infrastruktúra. A biztonságot is figyelembe véve a közlekedés legalkalmasabb eszközei a taxik, 
melyek a szálloda előtt várják a vendégeket. 

 
Fontosabb telefonszámok, hazatelefonálási lehetőségek: 
Nagykövetség: Magyarországon nincs kenyai követség, a legközelebbi Bécsben található. 

Andromeda Tower, 16th Floor 
Donau-City-Strasse 6 
1220 Bécs 
Tel.: +43 1 7123919 
Fax: +43 1 7123922 
E-mail: office@kenyaembassyvienna.at 

 

Magyarország Nagykövetsége Nairobi 
Kabarsiran Avenue (off James Gichuru Road) Lavington, Nairobi, Kenya P.O.Box: 661146-00200 
Phone: 00 254 738 905 187, 00254 742 984 724 
Head of Mission: László Máthé 
Email: mission.nai@mfa.gov.hu 
Facebook: HunEmbassy.Nairobi 

 
 
 
 
 

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz! 

 
 

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! 
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