Lago Nakuru

A partir de 1.975 $
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Visitando: Nairobi, Mt. Aberdares/ Mt. Kenia, Lago Nakuru, Maasai Mara, Entebbe (Uganda) e P. N. de Bwindi

Saídas 2020 / 2021

INTRODUÇÃO

A NAIROBI: TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS

Viaje para visitar as extensas savanas espalhadas pelo território do Quênia com imensos manadas de animais
selvagens que predominam este grande país, berço dos grandes safáris africanos. Vamos conhecer a movimentada
cidade do Nairóbi a capital do Quênia, é uma das maiores cidades e mais influentes da África. A terra de Maasai
Mara, um lugar migratório de herbívoros onde ocorre as melhores cenas onde pode as registrar as melhores fotos.
Quênia é um país perfeito para atender a chamada a natureza. Teremos também a oportunidade de fazer uma extensão para admirar o Gorilas em P.N. Bwindi em Uganda. O complemento perfeito para um grande safári na África

2020 / 2021
Categoria A e B: TERÇAS-FEIRAS E
QUARTAS-FEIRAS e DOMINGOS (Domingos Categoria A de 1 de maio a
31 de outubro). Extensão a Uganda:
Diárias

rre anualmente, faz fronteira com o importante
Parque Nacional da Tanzânia, o Serengeti, que
é essencial para a continuação desse ecossistema, Serengeti-Mara. Maasai Mara também
ficou muito conhecido quando retratado através
do livro de Karen Blixen, Out of África, e posDia 2º (Qua / Qui): Nairóbi / Montes teriormente tornou-se um filme (título no Brasil – “Entre dois Amores”) estrelado por Meryl
Aberdares ou Área Monte Quênia
Pensão completa. Saída em direção a Montes Streep e Robert Redford, produzido e dirigido
Aberdares ou Monte Quênia . Almoço no hotel por Sydney Pollack.
e traslado a nosso hotel. e durante o período da
tarde dedicado para contemplar a vasta vida sel- Dia 6º (Dom/Seg): Maasai Mara / Nairobi
vagem desta reserva e seus hábitos, ao redor do Café da manhã no lodge e em horário deterlogde. Acomodação no lodge
minado, saída com destino a Nairóbi. Chegada
por volta do meio dia. Almoço em restaurante
Dia 3º (Qui/Sex): Montes Aberdares ou Carnívoro, e na hora programado traslado ao
Monte Quênia / Lago Nakuru
aeroporto para embarque de voo de regresso.
Pensão completa. Saída com destino ao Parque (Nota:O voo internacional deve ser após18h00).
Nacional do Lago Nakuru, famoso pela grande Fim dos nossos serviços.
concentração de flamingos e um dos maiores
santuários de rinocerontes. À tarde, saída para Opção Extensão a Uganda
um safári fotográfico a fim de buscar os grandes
animais desta reserva. Acomodação no lodge.
Dia 6º: Maasai Mara / Nairóbi
Café da manhã no lodge e em horário deterDia 4º (Sex/Sab): Lago Nakuru / Maasai Mara minado, saída com destino a Nairobi. Chegada
Pensão completa. Saída em direção a Reserva por volta do meio dia. Almoço em restaurante
de Masai Mara. famosa pela sua rica fauna, atrai Carnívoro, e na hora programado traslado ao
inúmeras espécies de animais onde se destacam aeroporto para embarque a Entebbe. (Nota:
os célebres leões, chitas, zebras, as colônias de Voo não incluído - voo deve ser após18h00).
hipopótamos e a grande concentração de fla- Chegada no aeroporto de Entebbe, assistência
mingos. Teremos a oportunidade de procurar e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
os “Cinco Grandes” (Leão, Leopardo, Elefante,
rinoceronte e búfalo). A tarde Safári fotográfico. Dia 7º: Entebbe - Parque Nacional BosAcomodação no lodge.
que de Bwindi (Uganda)
Pensão completa. Bem cedo , partida até EnDia 5º (Sab/Dom): Maasai Mara
tebbe em direção ao sul, até chegar ao parque
Pensão completa. Dia dedicado ao safari foto- Nacional de Bwindi. Vamos fazer uma parada no
gráfico com saídas pela manhã e pela tarde. Equador e mais tarde vamos almoçar em MbaAlojamento no lodge. Reserva Nacional Maasai rara a capital da região de Ankole. A paisagem
Mara, mundialmente conhecido pela Grande é a típica acácia savana, próximo das colinas,
Migração, principalmente dos gnus que oco- onde os ganadeiros criam gado ankole watusi,
Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Categoria B
Categoria A
Iti. MM839
Duplo
Supl Indiv
Duplo
Supl Indiv
2.185
435
2.275
490
01/03 -31/03
1.975
175
2.015
55
01/04 - 15/06
1.975
175
2.260
470
16/06 - 30/06
2.450
490
2.380
540
01/07 - 15/07
2.450
490
2.945
940
16/07 - 15/09
2.450
490
2.380
540
16/09 - 31/10
2.165
425
2.180
240
01/11 - 15/12
2.295
455
4.640
485
01/01 - 31/03

Temporada

$

Supl. Extensão Safari Gorilas

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Categoria B
Categoria A
Temporada
Duplo
Supl Indiv
Duplo
Supl Indiv
Iti. MM840
1.535
825
1.860
895
01/03 - 26/06
1.360
825
1.690
895
01/07 - 15/12
1.610
860
1.945
940
01/01 - 31/03
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Entebbe
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Lago Nakuru
1

1

Monte Kenia
/ Mts. Aberdares

1
Nairobi
2
Maasai Mara
KENIA

Dia 1º (Ter / Qua): Nairóbi
Chegada no aeroporto de Nairóbi assistência
e traslado ao hotel. (As habitações estarão
disponíveis a partir do meio dia). Tarde libre .
Acomodação no hotel.
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6 e 9 Dias

famoso bovino caracterizado pelo o seu chifre
longo. A viagem é longa aproximadamente 8
horas. Acomodação no lodge. (NOTA: A viagem deste percuso é variável, dependendo
das condições das estradas e da localização
das autorizações gorila. A localização exata do
safari dos gorilas depende da disponibilidade
de licenças).

Dia 9º: Parque Nacional de Bwindi / Entebbe -Nairobi
Café da manhã, transfer de volta para Entebbe
para embarque no voo para Nairobi (Voo não
incluído - voo deve ser após as 18h00) para ser
possivel o embarque no voo de regresso. (Nota:
A viagem é de aproximadamente 8 horas, por
estrada pavimentadas.). Fim dos nossos serviços.

• Bebidas e outras refeição não mencionada
• Gastos pessoais como gorjetas. Telefone ou
serviços de lavanderia.
• teléfono o servicios de lavandería.
• Tudo que não estiver descrito como incluído
no preço inclui
• Autorização para ver os Gorilas.
• Vistos

Mt. Aberdares/
Mt. Kenia
Lago Nakuru
Maasai Mara
Entebbe
P. N Bwindi

NO

O Tour não inclui

Notas Importantes

Hotéis previstos ou Similares

Nairobi

O Tour inclui

Dia 8º : Safari dos Gorilas das montanhas
Pensão completa. Logo cedo , saída para a
trilha principal do parque antes entrar no santuário do gorila. A atividade de o acompanhamento começa às 8h. Deve estar com calçados
de trekking e apropriados, mochila, água, lanche,
câmera, repelentes de insetos, capa de chuva e
um suéter leve. A atividade nesta área é bastante desgastante e exige que o cliente esteja
em boa forma física. Caso não tenha certeza de
suas condições para esta atividade é possível
contratar um ajudante para acompanhá-lo durante o passeio ( o pagamento deve ser efetuado
diretamente ao profissional contratado). É imprevisível o tempo de duração do passeio devido
a espera para encontrar os gorilas, pois estão
livremente na floresta. No entanto quando encontrar, está autorizado a uma hora para observá-lo e fotografar uma experiência gratificante
e inesquecível. Regresso para a acomodação.
Acomodação no lodge.

Nairobi / Entebbe / Nairobi (Extensión Safari Gorilas) 230 $ netos

Cidade

SI

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Pensão completa em Hotéis / lodges especificados durante o safari e café da manhã em
Nairóbi.
• Entradas nos Parques.
• Transporte em micro-ônibus durante o safari
com janelas garantidas ( uso não exclusivo ocupação máxima de 7 pessoas por veículos )
• Guia Motorista de idioma espanhol (Se a saída
consiste em mais de dois veículos, o guia irá
trocar de carro durante o passeio)
• Chapéus de safari + etiquetas para bagagem
• Água mineral nos veículos, durante o safari em
garrafas de alumínio.
• Seguro de evacuação Flying Doctor.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
• Extensão Safari Gorilas:
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Transporte em veículos 4x4 safari land Cruiser
com motorista de idioma inglês.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Regime alimentação conforme informado no
itinerário
• Água mineral nos veículos

Suplemento voos internos (sujeito a alterações)

$

TANZANIA

Categoria B

Categoria A

Intercontinental 4* / Park Inn 4* / Tamarind Tree 4* / Southern 4* Sun Myfair 4*

Intercontinental 4* / The Stanley 4* /
Movenpick 4*
Treetops Lodge 4* Sup. /
The Ark 4* / Mount Serena Lodge 4*
The Ark 4* Sup.
Lake Nakuru Sopa Lodge 4* /
Sarova Lion Hill 4* Sup. /
Lake Nakuru Lodge 4*
Lake Nakuru Sopa Lodge 4* Sup.
Mara Sopa Lodge 4* / Mara Leisure 4* /
Sarova Mara 4* Sup. /
Azure Mara Haven 4*
Ashnil Mara 4* Sup. / Kandili 4* Sup.
2Friends Beach hotel Pineapple Guest House 4*

Ichumbi Gorilla Lodge 4* /
Bakiga Lodge 4* / Gorilla Valley Lodge 4*

Bwindi Engagi Lodge 4* Sup./
Gorilla Safari lodge 4* Sup.

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no
destino, mantendo-se íntegro o programa.
• Incluído veículo 4x4 durante o safari em Quênia para saídas quartas-feiras, o restante em
micro-ônibus.
• As autorizações para visita dos gorilas é pessoal intransferível uma vez reserva efeituada,
no caso de cancelamento não é reembolsável.
• Autorização para visita dos gorilas é obrigatório
e não está incluído : preço neto até junho: 670 $,
a partir de 1 julho de: 780$
• Suplemento opcional traslado em avião de P.N
de Bwindi a Entebbe 523 $.
• Voo Nairóbi – Entebbe e vice versa (no incluído)
a partir das 18h00.
• O preço do pacote sempre que seja compartilhada a estadia entre duas temporadas será
reconfirmado o preço com seu suplemento

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