Vinte mil léguas no Índico
10 a 16 dias de viagem. 6 noites em Zanzibar, 3 noites em Stone Town, 4 noites em eco-resort. Extensão opcional 5 dias em safari no
Serengeti, Ngorongoro, Tarangire e Manyara.
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- 16/11/2017 18:09:06
A liberdade sentida em Zanzibar e cada dia trazia aventuras que nos marcaram como família.
Correu tudo conforme previsto e tivemos experiências fantásticas.

DESTINO
Descrição

Tanzânia.

TIPO

No oceano Índico há várias ilhas, entre elas encontra-se a exótica Zanzibar, que é um daqueles lugares
com nome mágico e que serve de ponto de referência de tantas e tantas viagens imaginárias.
Zanzibar situa-se na Tanzânia, um país de planícies, lagos e montanhas e com as suas magníficas
reservas e parques nacionais repletos de biodiversidade que poderá visitar a partir da extensão aos
safaris.
Na extensão safari, conhecerá reservas de vida selvagem tão famosos como a do Serengeti ou a
maravilhosa cratera de Ngorongoro, que oferecem alguns dos melhores cenários do continente para a
observação de vida selvagem.
Nesta viagem irá conhecer alguns dos locais mais emblemáticos da Tanzânia.
Prepare as suas expectativas.

Cultural, Safari,
Descoberta, .

DURAÇÃO
10 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 4

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voos cidade de origem - Stone Town (Zanzibar)

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Stone Town

Hotel

-

3

City tour em Stone Town

Hotel

P

4

Snorkel, pesca e barcos tradicionais

Eco resort

P-A

5

transporte para as praias da costa Nordeste de Zanzibar

Eco resort

P-J

6

Praias Costa Nordeste de Zanzibar

Eco resort

P-J

7

Praias Costa Nordeste de Zanzibar

Eco resort

P-J

8

Praias Costa Nordeste de Zanzibar

Eco resort

P-J

9

Voo Stone Town - cidade de origem

-

P

10

Chegada à cidade de origem

-

-

Wild camp Safari 5 dias + 2N Moshi
9

Voo Stone Town - Moshi (aeroporto Kilimanjaro)

Hotel

P

10

Moshi - Lago Manyara (início do safari)

Hotel

P-A-J

11

Manyara - Olduvai - Serengeti

Tenda permanente

P-A-J

12

Parque Nacional do Serengeti

Tenda permanente

P-A-J

13

Serengeti - Ngorongoro

Tenda permanente

P-A-J

14

Ngorongoro - Tarangire - Moshi

Hotel

P-A-J

15

Voo Moshi (aeroporto Kilimanjaro) - cidade de origem

-

P

16

Chegada à cidade de origem

-

-

Wild camp Safari 3 dias + 2N Moshi

Dia-a-Dia
1: Voos cidade de origem - Stone Town (Zanzibar)
Saída em voo com destino a Stone Town (com possibilidade de escalas intermédias). Noite a bordo.
2: Chegada a Stone Town
Chegada a Stone Town, tramitação do visto da Tanzânia e transporte em veículo privado até ao hotel em Stone Town Check-in no
hotel e tempo livre.
Alojamento em hotel em quarto duplo.
3: City tour em Stone Town
Pequeno-almoço, encontro com o guia no hotel e início do city tour guiado em Stone Town. Visita ao palácio do Sultão, ao antigo
mercado de escravos, entre outros locais de interesse.
Almoço em restaurante local por conta do cliente e continuação da visita. Agora com a temática das especiarias, iremos visitar
alguns locais que provam porque a ilha de Zanzibar foi chamada em tempos e agora, a Ilha das Especiarias.
Regresso ao hotel em Stone Town, tempo livre e jantar por conta do viajante.
4: Snorkel, pesca e barcos tradicionais
Depois do pequeno-almoço rumaremos a sul, até Fumba. Tradicionais barcos de madeira levar-nos-ão até à ilha de Kwale
passando por pequenos ilhéus da área protegida da Baía de Menai. Com sorte poderemos observar golfinhos. Os barcos irão
ancorar em bancos de areia onde poderá fazer snorkeling ou relaxar tendo as águas tépidas do oceano Indico por companhia.
Pela hora do alomoço, já na Ilha de Kwale, iremos experimentar os sabores de Zanzibar num restaurante local (bebidas alcoólicas

não incluídas).
Depois de almoço exploraremos os modos tradicionais de pesca e as lagoas rodeadas de mangais embarcando num tradicional
Ngalawa. Se a maré e o tempo permitirem teremos tempo para um mergulho refrescante nas lagoas.
Ao fim do dia rumaremos a Fumba e daí seremos transportados para o hotel em Stone Town.
5: transporte para as praias da costa Nordeste de Zanzibar
À hora marcada localmente transfer para o eco resort, localizado na belíssima costa Nordeste da Ilha de Zanzibar.
Chegada, check-in e tempo livre.
6: Praias Costa Nordeste de Zanzibar
Continuação da estadia no eco resort de Zanzibar. Tempo livre.
Pode passar o dia a mergulhar e a realizar algumas atividades que pode tratar no eco resort.
7: Praias Costa Nordeste de Zanzibar
Continuação da estadia no eco resort de Zanzibar. Tempo livre.
Pode passar o dia a mergulhar e a realizar algumas atividades que pode tratar no eco resort.
8: Praias Costa Nordeste de Zanzibar
Continuação da estadia no eco resort de Zanzibar. Tempo livre.
Pode passar o dia a mergulhar e a realizar algumas atividades que pode tratar no eco resort.
9: Voo Stone Town - cidade de origem
Transporte privado desde as praias de Zanzibar ao aeroporto de Stone Town. Voo de regresso à cidade de origem.
10: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.
Extensão Wild camp Safari 5 dias + 2N Moshi
9: Voo Stone Town - Moshi (aeroporto Kilimanjaro)
Transporte privado desde as praias de Zanzibar ao aeroporto de Stone Town. Voo desde Stone Town até ao aeroporto
Internacional do Kilimanjaro.
Chegada, assistência no aeroporto e ida em veículo privado para o hotel em Moshi. Check-in e alojamento em quarto duplo com
casa de banho privativa.
10: Moshi - Lago Manyara (início do safari)
Pequeno-almoço, check-out do hotel e ida para o Parque Nacional de Manyara (cerca de 4 horas).
Após um almoço piquenique no parque de Manyara, iniciamos um safari ao fim da tarde (a melhor altura para ver os animais).
Chegamos ao Lago Manyara, vindos de Este, contemplando as famosas escarpas do Vale do Rift que enquadram o lago num
cenário de grande beleza.
Nas copas das árvores mais altas, poderemos observar macacos a saltar de ramo em ramo, enquanto no solo, os elefantes
refrescam-se à sombra das árvores. Muitos outros animais são frequentemente avistados, como as zebras, impalas, girafas, búfalos,
hipopótamos, entre outros. Regresso ao hotel para passarmos a noite.
Pensão completa.
11: Manyara - Olduvai - Serengeti
Pequeno- almoço e ida para o parque Nacional de Serengeti, via garganta de Olduvai (aprox. 3-4 horas).
Olduvai é um local arqueológico de grande importância localizado na região Este das planícies do serengeti, onde foram
encontrados vários fósseis dos primeiros hominídeos. A região de Olduvai, além da carga simbólica, é um local incrível, onde
sentimos a força das placas tectónicas que moldaram o Vale do Rift durante milhões de anos.
Ida ao fim da tarde para o Wildcamp, localizado no parque do Serengeti.
Noite em tenda permanente e pensão completa.
12: Parque Nacional do Serengeti
Depois do pequeno-almoço, iremos explorar os cantos mais selvagens do Serengeti, com efeito, faremos um safari ao longo de
todo o dia para observar as principais espécies deste parque, considerado património da Humanidade. Faremos um piquenique para
o almoço, ao mesmo tempo que vislumbramos a maior concentração de animais selvagens em migração de África!

Ao fim da tarde, regresso ao Wildcamp, jantar e noite em tenda permanente.
Pensão completa.
13: Serengeti - Ngorongoro
Depois do pequeno-almoço ida para Ngorongoro, onde faremos um safari no interior da cratera. Este é o melhor local da Tanzânia
para avistar o Rinoceronte-negro, e os machos de leão de juba-preta. Na região de Ngorongoro encontraremos uma grande
diversidade de aves aquáticas, destacando-se o colorido flamingo.
Outros animais que poderemos observar são o leopardo, a chita, a hiena, antílopes e outros mamíferos mais pequenos.
Ida para o Wildcamp" para passarmos a noite (tenda permanente).
Pensão completa.
14: Ngorongoro - Tarangire - Moshi
Pequeno-almoço e ida para o Parque Nacional de Tarangire (2horas). Este parque é espetacular - sobretudo na época seca - quando
muitos animais regressam após a migração para aqui permanecerem nos cursos de água permanente após a época das chuvas,
como por exemplo, o Rio Tarangire.
Ao fim da tarde, regressaremos ao hotel em Moshi, para passarmos a noite.
Pensão completa.
15: Voo Moshi (aeroporto Kilimanjaro) - cidade de origem
Transporte privado desde o hotel em Moshi ao aeroporto do kilimanjaro. Voo de regresso à cidade de origem.
16: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
30/06/2018 - € 1.180
14/07/2018 - € 1.180
04/08/2018 - € 1.180
01/09/2018 - € 1.180
05/10/2018 - € 1.180
01/11/2018 - € 1.180
01/12/2018 - € 1.180
Preço do Voo desde: € 1000,00

Extensões
Wild camp Safari 5 dias + 2N Moshi - Preço: € 2610
Wild camp Safari 3 dias + 2N Moshi - Preço: € 1690

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 380,00

Notas
Nota 1** As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando
sujeitas a possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima discriminada.
Nota 2** FUSO HORÁRIO: 2horas a mais que em Portugal Continental.
Nota 3** Para mais informações acerca do país... http://www.tanzania.go.tz
Nota 4** Electricidade
Corrente eléctrica: 230 V
Frequência: 50 Hz
Tipo de tomada/s, consulte: http://electricaloutlet.org/
Nota 5** Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferes em veículos privados (veja as condições particulares);
Transporte em veiculo privado;
3 noites em hotel 4* (quarto duplo) em Stone Town;
4 noites (quarto duplo) num eco resort na costa Nordeste de Zanzibar;
City tour e Spice tour em Stone Town; passeio em embarcação tradicional; snorkelling num banco deareia com piquenique
e observação de tartarugas e golfinhos;
Refeições de acordo com o itinerário;
Entradas nos parques e reservas;
Guia local/motorista de língua inglesa;
Seguro e assistência em viagem.

Extensão Wild camp safari inclui:
•
•
•
•
•
•
•

5 dias/4 noites de safari guiado (Manyara, Serengeti, Ngorongoro e Tarangire);
Alojamento 3 noites em tenda dupla permanente com cama e 1 noite de hotel (quarto duplo);
Todas as refeições incluídas durante o Safari;
Entradas nos parques nacionais e reservas;
2 noites em hotel (quarto duplo) em Moshi;
Transferes aeroporto - hotel - aeroporto;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais e taxas de aeroporto;
Visto de entrada na Tanzânia;
Voo Kilimanjaro/Moshi - Stone town (Zanzibar);
Todos os extras pessoais (bebidas, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Extensão Wild camp safari exclui:
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais e nacionais (Zanzibar - Kilimanjaro/Moshi) e taxas de aeroporto;
Visto de entrada na Tanzânia;
Todos os extras pessoais (bebidas como refrigereantes ou álcool, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
EQUIPAMENTO E MATERIAL RECOMENDADO
• Saco maleável. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que facilita o seu
manuseamento. É também importante, que esteja protegido contra a chuva. Aconselhamos o acondicionamento da roupa
em sacos de plástico.
• Mochila pequena para as saídas. Nesta mochila deverá levar os objectos que poderá necessitar durante o dia, tais como,
cantil, protector solar, impermeável, chapéu, etc.
• Ténis ou sapatos confortáveis
• Sandálias de borracha
• Calças confortáveis
• Calções
• Camisas de manga comprida e curta
• Impermeável
• Forro polar
• Fato de banho
• Chapéu e óculos de sol

• Lanterna e pilhas (opcional)
• Material fotográfico (opcional)
• toalhetes de limpeza, creme de protecção solar e protector labial.

Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses.
Visto da Tanzânia, a obter na fronteira ou no aeroporto à chegada. 50 USD aprox.
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt

Condições Particulares
- Documentação:
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país visitado.
Recomendado certificado de vacinação contra a febre amarela.
Visto da Tanzânia, a obter na fronteira. 50 USD aprox.
- Transferes:
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
- Voos Zanzibar:
O voo Kilimanjaro - Zanzibar só poderá ser emitido com a apresentação do passaporte válido (com 6 meses de validade após a
saída do ultimo país visitado).
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