Uganda: Lagos do Rift

A partir de 3.565$

9 Dias

9

Saídas 2020 / 2021
A ENTEBBE: DOMINGOS
2020

Jan: 19
Fev: 9
Mar: 8
Abr: 5

Mai: 3, 17
Jun: 5, 7, 21
Jul: 5, 19, 26
Ago: 2, 9, 16

Set: 6, 20
Out: 4, 10
Nov: 1, 15
Dez: 6, 23

Dia 1º (Dom): Entebbe
Chegada ao Aeroporto Internacional de Entebbe,
em Uganda. Após os procedimentos aduaneiros,
traslado ao hotel Entebbe. Localizada às margens
do Lago Vitória, foi um centro comercial e administrativo no passado, hoje é uma bela cidade nos
arredores de Kampala. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Entebbe / Parque Nacional
de Murchison
Pensão completa. Saida por estrada para o
noroeste do país, em direção à cidade de Masindi e ao Parque Nacional Murchison, o maior
e mais majestoso do país. No caminho, visitaremos o projeto de conservação dos rinocerontes
brancos em Ziwa. Inaugurado em 2.003, é uma
reserva protegida de 70 Km2 e cujo objetivo é
protegê-los e reintroduzi-los em seu ambiente
natural. Acompanhado por guardas florestais,
teremos a possibilidade de vê-los de perto e
conhecer o seu habitat. Depois da caminhada,
Almoço em um restaurante. Continuamos até
chegar ao P. N. das cataratas Murchison, atravessado pelo Nilo até chegar ao Lago Albert. Chegada ao hotel ao pôr do sol após quase 6 horas
de viagem, parte da qual será por estradas de
terra dentro do parque. Acomodação no lodge.
Dia 3º (Ter): Parque Nacional de Murchison
Pensão completa. Safári de meio dia num veículo 4x4
para explorar a savana, na região norte do delta do
Nilo, no Lago Alberto. Você vai encontrar elefantes,
leões, búfalos, girafas, antílopes aquáticos, oribies,
leopardos, bem como hienas malhadas. O parque
tem uma vegetação densa e oferece uma vista espetacular. Retorno ao seu lodge para o Almoço.
Pela tarde safari, mas desta vez de barco ao longo
das margens do Nilo, onde vamos ver hipopótamos,
crocodilos e uma variedade de aves, como o açor
Africano, pelicano comum, uma variedade de maçaricos, o ganso do Nilo. Nas margens do rio, você
desembarcará e fará uma caminhada até o topo das
Murchison Falls, onde o Nilo passa por um cânion
muito estreito, formando uma cachoeira espetacular
e inesquecível. Acomodação no lodge.
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Visitando: Entebbe, P. N de Murchison, Fort Portal, Lago Alberto, P. N Kibale, P. N Queen Elizabeth e P. Bwindi
INTRODUÇÃO

2021

Passeio para apaixonado que busca savanas extensas, florestas equatoriais e animais lendários. Vamos descobrir o Parque Nacional de Murchison, majestoso e o maior do país,
vamos visitar parte do Lago Rift, visitaremos a maior população de chimpanzés da África que
no Parque Nacional Kibale e vamos descobrir a floresta impenetrável de Bwindi, onde vários
encontrar várias famílias de gorilas da montanha.

Jan: 10
Fev: 7
Mar: 28
Abr: 11

ao sudoeste através do Vale do Rift, desfrutando
de excelentes vistas através da cidade de Hoima,
a capital do reino de Bunyoro. Almoço em restaurante local. A estrada está cheia de plantações de cana de açúcar, chá, café, banana e
cacau até chegar a Fort Portal, a capital do reino
de Toro, à sombra do Ruwenzori, a maior cadeia
de montanhas da África. Acomodação no lodge.
NOTA: A viagem dura quase 7/8 horas, através
de estradas de terra.
Dia 5º (Qui): Parque Nacional Rainha
Elizabeth
Pensão Completa. O dia começa com Safári
com caminhada guiada no P.N. Kibale, uma
selva tropical de habitat natural dos chipanzés
com a maior densidade dos primatas em toda a
África, entre os primatas encontrarão os macacos
colobus preto, branco, e vermelho e o macaco
azul. Almoço em um restaurante local onde
poderá saborear pratos típicos. À tarde, continuamos até o Parque Nacional Rainha Elisabeth.
Acomodação no lodge. NOTA: O passeio tem a
duração de 2 horas através de estrada de terra.
Dia 6º (Sex): Parque Nacional Rainha
Elizabeth
Pensão completa. Saída em veículos 4x4 pela
zona norte do parque em direção ao Lago
George e à aldeia de Kasenyi. Aqui você terá
a oportunidade de ver leões, elefantes, hienas,
antílopes da água e antílopes de cobo, talvez
você possa ver um leopardo, embora eles sejam
bastante ilusórios. O parque é um excelente
lugar para ver animais e desfrutar de vistas panorâmicas, como lagos de crateras e o Vale do
Rift. Almoço à tarde, faremos um passeio de
barco na península de Mweya, no canal Kazinga,
um dos lugares mais bonitos de Uganda, pela
concentração da vida na selva. Durante esta excursão, você verá espécies de aves endêmicas,
bem como hipopótamos, búfalos e elefantes.
Partida por estrada em direção a Ishasha. Jantar
e Acomodação no lodge.

escaladores de arvores” que se refugiam nos galhos das árvores nas horas mais quentes do dia.
Você também pode ver o búfalo, os elefantes, o
antílope topi, o leopardo da sorte e muitas espécies de pássaros. Almoço no lodge. Em seguida,
saia pela estrada para Bwindi. Acomodação no
lodge. NOTA: A viagem pode ser longa, cerca
de 5-7 horas, dependendo das condições das estradas e da localização das autorizações gorila. A
localização exata do safari dos gorilas depende
da disponibilidade de licenças.
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Dia 8º (Dom): Parque Nacional Bwindi:
Safari do Gorila da Montanha
Pensão completa. Café da manhã muito cedo e
partida para o trekking dos gorilas. A atividade
começará às 8 da manhã com o guia do guarda
florestal que acompanhará um grupo máximo de
8 pessoas ao encontro com os gorilas. A selva de
Bwindi, em Uganda, contém uma população de
450 gorilas que é a metade dos gorilas das montanhas do mundo, de acordo com o censo de
2.017, e algumas famílias se acostumaram com a
presença humana. Você terá uma hora para contemplar esses animais com uma aparência humana e desfrutar de uma das experiências mais
incríveis da sua vida. Almoço de piquenique que
será entregue no hotel. Acomodação no lodge.

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Pensão completa durante todo o itinerário e
acomodação e café da manhã em Entebbe.
• Transporte em veículos 4x4 safari land Cruiser
com motorista de idioma inglês e guia idioma
espanhol (máximo 6 pessoas por veículo)
• Entradas nos Parques mencionados no itinerário.
• Passeio em barco compartido em Murchison
Falls e o canal Kazinga
• Agua mineral durante a viaje.
• Seguro de Assistência Mapaplus.

Dia 9º (Seg): Parque Nacional Bwindi/
Entebbe
Café de manhã. Traslado por estrada para Entebbe.
Almoço a caminho Chegada e traslado ao aeroporto para embarque no voo de regresso. Fim dos
nossos serviços. NOTA: A viagem é de aproximadamente 8 horas, através de estradas pavimentadas.
O voo internacional de partida deve ser reservado
após 18h00 horas.

• Bebidas e outras refeições não mencionadas
• Gastos pessoais como bebidas , gorjetas , bar,
telefone ou serviços de lavanderia.
• Tudo que não estiver descrito como incluído
no preço inclui.
• Autorização para visita aos gorilas e chimpanzés é obrigatório e não está incluído: preço
até junho: 835 $; a partir de 1 Julho de: 1.000$
• Vistos.

SI

NO

O Tour inclui

O Tour não inclui

Notas Importantes

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no
destino, mantendo-se íntegro o programa.
• As autorizações para visita dos gorilas é pessoal intransferível uma vez reserva efeituada,
Dia 7º (Sab): Parque Nacional Rainha Elizano caso de cancelamento não é reembolsável.
Dia 4º (Qua): Parque Nacional de Murchi- beth / Ishasha / Parque Nacional Bwindi
• Autorização para visita dos gorilas é obrigatório
son / Vale Albertine do Rift / Fort Portal Pensão completa. Safári fotográfico ao sul do
e não está incluído : preço neto até junho:
Pensão completa. Saida pela estrada em direção parque Rainha Elizabeth em busca dos “leões
835$, a partir de 1 julho de: 1.000$
• Suplemento opcional traslado em avião de P.N
Hotéis
previstos
ou
Similares
de Bwindi a Entebbe 530 $.
Uganda: Lagos do Rift
• Voo internacional de regresso desde Entebbe
Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Cidade
Categoria Única
(no incluído) a reserva deve ser efetuada a
Categoria Única
Entebbe
2 Friends Beach Hotel 4* / Pineapple Guest House 4*
Temporada
partir das 18h00.
Cataratas
Pakuba lodge 4* / Bwana Tembo 4*
Iti. MM841
Duplo
Supl Indiv
• Viagem sujeita a condições especiais de
Fort
Portal
Chimpanzee
Forest
Guest
House
4*
/
Isunga
Lodge
4*
/
Turaco
Tree
Top
Lodge
4*
3.565
550
01/03 - 22/06
contrato e cancelamento, consulte condições
Queen
Park View Lodge 4* / Enganzi Lodge 4*
gerais
3.655
550
01/07 - 15/12
01/01 - 11/04

4.005

550

Queen Elizabeth Ishasha Jungle Lodge 4*
P. N. Bwindi
Ichumbi Loge 4* / Bakiga Lodge 4* / Lake Mulehe Gorilla Lodge 4*

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