
TANZÂNIA 67POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

Cód. 15006F

Tanzânia e Zanzibar
11 dias 

(10 noites de hotel) 

desde 3.985 USD

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) 
Arusha: Four Point by Sheraton (Primera) 
PN Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (s/c) 
PN Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (s/c) 
Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge (s/c) 
Ilha Zanzibar (praia): 
Diamonds Mapenzi Beach Resort 5*Sup. (quarto superior) reg.“TI” 
ou Meliá Zanzibar 5*L (quarto Meliá Garden) rég. “T.I.”

Este Programa Inclui: 
- Traslados segundo itinerário com condutor de língua 

inglesa. 
- 6 noites  de alojamento na Tanzânia e 4 noites em 

Zanzibar em quarto duplo com banheira e/ou ducha. 
- Regime alimentar segundo indicado no programa. 

Em Zanzibar “tudo incluído”. 
- Entradas aos Parques. 
- Transporte em 4X4 (Land Cruiser/Land Rover) durante 

os safáris (com janela garantida, uso não exclusivo do 
veículo). 

- Meio dia de safári em 4X4 na Cratera de N’Gorongoro. 
- Condutor-guia de língua espanhola (em caso houver 

mais de um veículo, o guia será compartilhado entre 
os veículos, sendo um guia por cada 3 veículos). 

- Flying Doctors (seguro de evacuação médica). 
- Água mineral em garrafa no veículo durante o safári. 
- Documentação do destino. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voo doméstico Kilimanjaro-Zanzibar. 
- Vistos, gorjetas e qualquer serviço não mencionado 

como incluído.
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DATAS DE SAÍDA: SEGUNDA-FEIRA (de 6 Janeiro a 14 Dezembro 2020)

Notas e condições: 
- Na Tanzânia não é possível confirmar quartos triplos. 
- Este programa é um roteiro regular em espanhol. Em Zanzibar 

condutor de língua inglesa. 
- A ordem de algumas visitas em alguns parques poderá sofrer 

trocas.  

Vistos: 
- É responsabilidade do passageiro de levar a sua documentação 

em dia: passaporte, vistos e demais requisitos que poderão 
exigir as autoridades de cada país em função de sua nacionali-
dade. Consulte em seu país de origem antes de viajar, os vis-
tos ou requisitos de entrada aos lugares onde vai viajar.

PN SERENGETI

PRAIA HOTEL MELIÁ ZANZIBAR

Ol Duvai, a Cratera de Empakai e 
parte das planícies do  Sudeste do 
Serengeti. Tarde livre. Alojamento. 
Dia 6º Cratera de N’Gorongoro 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para desfrutar de um safári de 
meio dia na cratera de Ngorongoro 
que devido a suas características par-
ticulares (água abondante, espesa 
sabana e bosques de acácias), tem 
preservado durante séculos uma 
numerosa e variada fauna com 
30.000 animais de distintas espécies: 
leões, leopardos, elefantes, hipopó-
tamos e grande variedade de aves. 
Resto da tarde livre com possibilidade 
de realizar excursões opcionais que 
lhe oferecerão em destino. Aloja-
mento. 
Dia 7º Cratera de N’Gorongoro/ 
Arusha/Zanzíbar 
• Domingo • Café da manhã + almoço + jantar  
Após o café da manhã saída até 
Arusha. Traslado a um restaurante 
local para o almoço. Na hora indica-
da se  realizará o traslado ao aero-
porto de Kilimanjaro para sair em voo 
(não incluído) a Ilha Zanzibar, a “Ilha 
da Especiárias”. Chegada e traslado 
ao hotel. Alojamento.  
Dias 8º a 10º Zanzibar 
• Segunda a quarta-feira • Tudo incluído 
Dias livres para desfrutar da Ilha e das 
instalações do hotel ou das excursões 
que oferecemos em destino para 
conhecer esta paradisíaca ilha do 
Índico. Alojamento. 
Dia 11º Zanzibar 
• Quinta-feira • Café da manhã 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Zanzibar para sair em voo 
(não incluído) a seu próximo destino. 
Fim dos serviços.  

Dia 1º Kilimanjaro/Arusha  
• Segunda-feira  
Chegada ao aeroporto de Kilimanja-
ro e traslado ao hotel em Arusha. 
Alojamento.  
Dia 2º Arusha/PN Tarangire 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar  
Na hora indicada sairemos para o 
Parque Nacional de Tarangire, ofe-
rece uma enorme diversidade de ani-
mais em uma superfície de 2.850 
km2. O rio Tarangire, que da seu 
nome ao Parque, fornece água per-
manentemente a seus animais. 
Enquanto as sabanas masáis ao redor 
do Parque começam a secar no final 
do periodo de chuvas em maio, as 
espécies migratorias se concentram 
nos arredores do rio Tarangire, con-
vertendo este Parque na segunda 
maior concentração de animais selva-
gens por kilómetro na Tanzânia, 
somente superado por Ngorongoro. 
Os animais mais comuns no Parque 
incluem zebras, gnus, leões, leopar-
dos, cobos de água, girafas, elefan-
tes, gazelas, impalas, kudus e  oryx. 
Chegada ao lodge e saída pela tarde, 
para safári fotográfico. À hora pre-
vista retorno ao  lodge. Alojamento. 
Dia 3º PN Tarangire/PN Serengeti 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída até o Parque Nacional de 

Serengeti. Atravessaremos a Área de 
Conservação do Cráter de Ngoron-
goro até chegarmos na famosa saba-
na africana. Pela tarde saída para 
safári fotográfico. Retorno ao lodge 
e alojamento.    
Dia 4º PN Serengeti 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar 
Saída bem cedo para realizar un 
safári de dia completo nas terras do 
Serengeti, um dos  parques nacionais 
mais famosos da África.  Poderemos 
observar os grandes depredadores 
que esperam famintos a pasagem 
migratória de milhares de gnus, 
zebras e impalas. Retorno ao hotel e 
alojamento.  
Dia 5º PN Serengeti/ 
Cratera de N’Gorongoro 
• Sexta-feira •  Café da manhã + almoço + jantar 
Saída pela manhã em direção da 
Área de Conservação de Ngorongo-
ro. O impressionante espetáculo da 
Cratera, com suas paredes quasi ver-
ticais de até 610 metros de altura, é 
sem dúvida um dos pontos culminan-
tes da viagem.  Protegido pela UNES-
CO e parte da Reserva Internacional 
da Biosfera, a Área de Conservação 
de Ngorongoro abranja um área de 
8.262 km e inclui não somente a Cra-
tera de Ngorongoro, mas também 
outros lugares como a Garganta de 

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

DATAS DE SAÍDA 
(SEGUNDA-FEIRA)

Diamonds Mapenzi 
Beach Resort 
regime “T.I.”

Meliá Zanzibar 
regime “T.I.”

em duplo supl. indiv. em duplo supl. indiv.

6 Jan / 29 Fev ‘20 5.325 1.150 5.390 1.180

1 / 31 Mar ‘20 4.710    985 5.030 1.130

1 Abr / 18 Mai ‘20 3.985 475 4.315    620

19 Mai / 22 Jun ‘20 4.955    989 5.285 1.135

23 Jun / 31 Out ‘20 5.065 1.040 5.485 1.230

1 Nov / 14 Dez ‘20 4.710    985 5.099 1.160

Suplementos por pessoa 
Por voo Kilimanjaro/Zanzíbar (taxas incluídas) desde ......................................... 175 

Suplemento tour em hotel Meliá Zanzíbar (1 Jul/31 Ago 2020): 
em quarto duplo ………….……… 190 • em quarto individual …….…………… 275 
Suplemento para noites extras em hotel Meliá Zanzíbar (1 Jul/31 Ago 2020): 
em quarto duplo ………...………… 45 • em quarto individual ………...………… 65 

Por noite extra em Zanzíbar em duplo em indiv. 
Janeiro e Fevereiro 
- Hotel Diamonds Mapenzi Beach Resort ............................... 300 135 
- Hotel Meliá Zanzibar ............................................................. 345 155 
Março a Dezembro 
- Hotel Diamonds Mapenzi Beach Resort ............................... 240 110 
- Hotel Meliá Zanzibar ............................................................. 345 155 

- Visto de Tanzânia (pagamento direto na chegada segundo nacionalidade) .. 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Nota: Rogamos consultar informações relativas a vistos e vacinas no seu país de origem. 
Consultar suplemento de Natal e Fin de Ano para saídas a partir de 23 de Dezembro 2020.

3 Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)PARARE

CO

MENDADO

LUA DE M

EL


