Quênia e Tanzânia

A partir de 4.645$
8

Visitando: Nairobi, Arusha, Lago Eyasi, Cráter de Ngorongoro, Serengeti e Maasai Mara.

Saídas 2020 / 2021
A NAIROBI: SEGUNDAS-FEIRAS
2020 / 2021
Todas as segunda-feira Março 2020
a Março 2021

Dia 1º (Seg): Nairóbi - Arusha
Chegada em voo (antes das 14h), assistência e
saída com destino a Arusha via Namanga localizada na fronteira do Quênia / Tanzânia. Procedimentos de fronteira e continuação para o hotel
em Arusha. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Ter): Arusha - Lago Eyasi
Pensão completa. Saída com destino ao Lago
Eyasi, onde teremos a oportunidade de visitar
dois das tribos mais antigas da África, o Hadzabe e Datoga. Volto para o hotel. Acomodação
no hotel.
Dia 3º (Qua): Cratera Ngorongoro
Pensão completa. Saída pela estrada para Ngorongoro. Chegada ao Lodge para o almoço e
logo enseguida saída para um safari de Meio dia
dentro da Cratera Ngorongoro, a maior caldeira
vulcânica do mundo, e onde podemos encontrar
uma grande diversidade de espécies animais.
Retorno ao Lodge no final da tarde. Acomodação no lodge.
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animais. Continuaremos com o nosso safari a
caminho do Área Grumeti. À tarde, partida do
safari na região de Grumeti no Parque Nacional
da Serengeti. Acomodação no lodge
Dia 6º (Sab): Serengeti -Sirari – Isebania
- Maasai Mara
Café da manhã no Lodge e saída pela rodovia
para a fronteira de Isebania. Depois de completar a papelada de imigração, vamos trocar de
veículo e entraremos no Quênia com motorista/
guia falando espanhol. Chegada ao lodge para
o almoço. À tarde, partiremos para um safari
na Área de Conservação Maasai Mara, tendo a
oportunidade de caminhar em uma das regiões
mais espetaculares da África. Alojamento no
lodge.
Dia 7º (Dom): Maasai Mara
Pensão completa. Durante este dia, desfruta-

remos de um Safari 4x4 acompanhado por um
motorista/guia que fala espanhol na Reserva
Nacional de Masai Mara, famoso por hospedar o maior número de mamíferos da África,
em especial as grandes populações de leões,
chitas, Zebras, gazelas e gnus. Teremos a
oportunidade de procurar os “Big Five” (Leão,
Leopardo, Elefante, Rinoceronte e Búfalo). O
acampamento está localizado no topo da Escarpa Síria, o que nos permite contemplar da
altura as famosas planícies e o rio Mara. Acomodação no lodge
Dia 8º (Seg): Maasai Mara / Nairobi
Após o café da manhã, saída com destino a
Nairobi. Chegada ao meio-dia (almoço não
incluído). No horário programado, traslado ao
aeroporto para pegar seu voo de volta. Fim dos
nossos serviços (Observação: voo dever ser reservado depois das 17h00).
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Notas Importantes

Quênia e Tanzânia
Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Categoria Única
Temporada
Iti. MM838
Duplo
Supl Indiv
5.035
1.180
01/03 - 31/03
4.645
940
01/04 - 31/05
5.330
1.169
01/06 -31/08
5.265
1.205
01/09 - 31/10
4.955
1.150
01/11 - 15/12
5.270
1.215
01/01 - 31/03

SI

• Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Pensão completa em hotéis / lodge especificado durante o safari e café da manhã em
Arusha
• Ingressos nos parques nacionais.
• Transporte durante o safari em Land Cruiser
4x4 de 7 lugares, no Quênia e na Tanzânia, com
guia / motorista idioma espanhol. (uso não
exclusivo; janela garantida. Se a saída consiste
em mais de um veículo, o guia irá trocar de
carro durante o passeio, entre 2 no Quênia e 3
na Tanzânia)
• Traslado de Nairóbi para Arusha de micro-ônibus.
• Visite as tribos Hadzabe e Datoga no lago
Eyasi.
• Safari a pé no dia da chegada em Massai Mara.
• Chapéus de safari + etiquetas de bagagem.
• Água mineral nos veículos, durante o safari e
garrafas de alumínio
• Seguro de evacuação Flying Doctor.
• Seguro de Assistência Mapaplus.

• Bebidas e outras refeições não mencionadas.
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas,
telefone ou serviços de lavanderia.
• Tudo que não estiver descrito como incluído
no preço incluí.
• Vistos

Dia 5º (Sex): Serengeti
Pensão completa. Saída para realizar um safari
de 4x4 na área de Seronera, onde o rio do
mesmo nome garante reservas de água suficientes para manter uma grande população de

Hotéis previstos ou Similares
Cidade

Categoria

Arusha

Kibo Palace 4*

Lago Eyasi

Lake Eyasi Safari Lodge 4*

Ngorongoro

Ngorongoro Sopa Lodge 4*

Serengeti

Serengeti Sopa Lodge 4*

Maasai Mara

Kilima Camp 4*

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Maasai Mara
2

O Quênia e a Tanzânia são os maiores expoentes do mundo dos safáris. Nesta viagem oferecemos a possibilidade de fazer safaris através dos mais emblemáticos Parques Nacionais da
África. Descobriremos paisagens espetaculares como: a cratera de Ngorongoro, Serengeti,
Maasai Mara e Lago Eyasi onde conheceremos duas das tribos mais antigas da África.

Dia 4º (Qui): Cratera Ngorongoro – Serengeti
Pensão completa. Saída com destino ao Parque
Nacional de Serengeti. Chegada e almoço no
Lodge. À tarde, saída para realizar um Safari no
Parque Nacional Serengeti. Acomodação no
lodge
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• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no
destino, mantendo-se íntegro o programa.
• No dia da chegada a Massai Mara será feito um
safari a pé seguido de um coquetel no pôr do
sol (bebidas não incluídas), se o clima permitir,
no lugar de um safári de carro.
• O preço do pacote sempre que seja compartilhada a estadia entre duas temporadas será
reconfirmado o preço com seu suplemento
• Viagem sujeita a condições especiais de
contrato e cancelamento, consulte condições
gerais
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