Quénia e Tanzânia
Aventura e safari. 15 dias de viagem. Quénia e Tanzânia, 10 dias de safari em camião equipado. 2 noites de alojamento em hotel
(Nairobi), 10 noites acampamento. Extensão opcional às praias de Zanzibar.

Testemunho
Elsa C
- 14/07/2017 12:31:59
Estou de regresso daquilo que foi a minha primeira experiência na África negra. Antes de mais tenho que
agradecer a organização da viagem e os parceiros que escolheram para nos conduzir no Quénia e Tanzânia,
excederam em muito as expectativas.
O programa permitiu usufruir ao máximo do tempo, foi uma viagem cansativa, mas repleta de experiências e
regresso cheia de vida e de imagens inesquecíveis.
A humildade e colorido das pessoas na Tanzânia (e no Quénia) é contrabalançada pelas maravilhas naturais, o
nascer do sol no Serengeti, a subida ao Mount Longonot são experiências marcantes que deixam memórias
visuais permanentes.
A savana africana, com todos os seus animais, adultos e crias, girafas, elefantes, hienas, leões, chitas e
leopardos, gazelas e etc. de todas as cores e feitios, chacais, águias e abutres, hipopótamos (os meus favoritos),
zebras, búfalos, ali tão perto, sem qualquer receio de serem caçados, a fazerem a sua vida
Dormir a ouvir os hipopótamos em Masai Mara, acordar e ver o nascer do sol na savana do Serengeti,
enquanto procuramos leões, a regressar da caçada é uma experiência marcante, que nunca esquecerei
Acordar e ter um elefante a comer tranquilamente nos limites do parque de campismo em Ngorongoro é muito
mais do que esperava.
Parabéns pelos parceiros que encontraram, profissionais dedicados, atentos, esclarecidos, amigos. Fizeram
com antecedência o reconhecimento dos melhores spots e perspetivas do ponto de vista fotográfico,
contribuindo assim para o sucesso de mais esta aventura cujo objectivo foi plenamente atingido, belíssimos
registos e memórias.
Mais uma vez, expresso a minha gratidão pela dedicação demonstrada. Sou uma fã incondicional da
Papa-Léguas e assim continuarei, porque nunca deixaram de me proporcionar viagens maravilhosas, que
excedem sempre as minhas maiores expectativas.

DESTINO
Tanzânia.

Descrição

TIPO
A observação da vida selvagem nesta viagem concentra-se nos parques e reservas mais conhecidas
internacionalmente e que proporcionam a observação de todos os «big five», os cinco animais mais
emblemáticos de África. Também iremos visitar áreas menos conhecidas e desfrutaremos da interação
com tribos locais, incluindo os Masai.
O clima e as condições das estradas influenciarão a escolha da rota em cada viagem, em cada safari,
sendo essa flexibilidade a característica mais aplaudida nesta viagem.
Aos viajantes pedimos «espírito de aventura», descontração e adaptação às condições dos
acampamentos e da logística do «overland». Dessa forma usufruirá da totalidade da viagem,
tornando-se uma experiência única!
No final desta aventura, pode passar uns dias relaxantes num eco resort nas Praias de Zanzibar.

Safari, 4x4, Descoberta, .

DURAÇÃO
15 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 1

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

Itinerário
Voo da cidade de origem - Nairobi

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Nairobi, dia livre

Hotel

-

3

Grande Vale do Rift

Tenda

P - Lunch box - J

4

Lago Naivasha - Parque Nacional Hells Gate - Lago Naivasha

Tenda

P-A-J

5

Parque Nacional Masai Mara

Tenda

P-A-J

6

Parque Nacional Masai Mara

Tenda

P-A-J

7

Lago Vitória

Tenda

P-A

8

Parque Nacional do Serengeti

Tenda

P-A-J

9

Segundo dia no Parque Nacional do Serengeti

Tenda

P - Lunch box - J

10

Parque Nacional do Serengeti - Cratera de Ngorongoro

Tenda

P-A-J

11

Cratera de Ngorongoro - Vila Masai

Tenda

P-A-J

12

Arusha

Tenda

P

13

Transporte para Nairobi

Hotel

P

14

Voo de Nairobi para a cidade de origem

-

P

15

Chegada à cidade de origem

-

-

Hotel

-

Praias de Zanzibar
14

Voo Nairobi - Zanzibar. Transporte para Stone Town

15

Stone Town - Praias de Zanzibar

Eco resort

P-J

16

Praias de Zanzibar

Eco resort

P-J

17

Praias de Zanzibar

Eco resort

P-J

18

Voo Zanzibar- Cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Voo da cidade de origem - Nairobi
Voos desde a cidade de origem até Nairobi, com escalas intermédias.
Se chegar no próprio dia, há possibilidade de reservarmos uma noite extra de hotel em Nairobi.
2: Chegada a Nairobi, dia livre
Chegada a Nairobi, transporte para o hotel a cargo do viajante e check-in no hotel.
Possibilidade de reservar um transfere desde o aeroporto para o hotel em Nairobi com valor extra.
Caso chegue cedo a Nairobi, existe uma variedade de atividades opcionais e excursões - estes podem ser organizadas no hotel.
Às 18h00, haverá um briefing antes do jantar opcional em restaurante local ou no hotel.
3: Grande Vale do Rift
Hoje deixará a cidade de Nairobi para trás e rumará a norte. Faremos uma paragem para desfrutar de uma vista fantástica do Great
Rift Valley.
Continuaremos o nosso caminho de descida do Rift Valley para visitarmos um vulcão adormecido, e farremos um pequeno
trekking no Parque nacional Mount Longonot. Teremos uma vista incrível de toda a escarpa e onde poderemos ter a oportunidade
de avistar vida selvagem.
Daqui seguimos para o nosso acampamento situado na margem do lago Naivasha, onde tomaremos o jantar à volta da fogueira.
4: Lago Naivasha - Parque Nacional Hells Gate - Lago Naivasha
Após o pequeno-almoço, faremos um curto percurso de automóvel até ao famoso Parque Nacional de "Hells Gate", conhecido
pelos seus desfiladeiros de basalto que teremos a oportunidade de explorar para observar zebras, girafas, bufalos e várias espécies
de antílopes que se encontram no parque.
Regresso ao acampamento, situado nas margens do Lago Naivasha. Após o almoço, faremos um passeio de barco pelo lago para
observar hipopotamos e inúmeras espécies de aves que residem na região.
Da parte da tarde, faremos um descontraído passeio a Elsamere, a antiga casa de George e Joy Adamson (conhecido localmente
como «Baba ya Simba» - pai dos leões em suaili, para o chá da tarde e para ouvir algumas histórias das suas vidas.
Regresso ao acampamento para um "braai" ou churrasco sob as estrelas.
5: Parque Nacional Masai Mara
Hoje irá percorrer alguns dos locais mais remotos do Quénia, passando no caminho por várias aldeias Masai. O acampamento para
as próximas duas noites é adjacente ao Parque Nacional Masai Mara. Poderá desfrutar de um chuveiro quente com água aquecida
numa caldeira tradicional.
Noite em acampamento.
6: Parque Nacional Masai Mara
De manhã, visita ao parque para desfrutar de um dia de safari. O Masai Mara é bem conhecido pelos seus rebanhos de grandes
predadores e nós seguiremos as migrações sazonais. O almoço será um piquenique nas margens do rio Mara, conhecido pela sua
enorme população de crocodilos e hipopótamos.
Ao fim do dia, regresso ao acampamento.
7: Lago Vitória

Deixando o Masai Mara para trás, entrará na Tanzânia e em seguida, descerá em direção às margens do maior lago da África, o
Lago Vitória. Este lago faz parte do grande Vale do Rift e é o meio de subsistência para as muitas tribos locais que pescam nas
suas águas. Aqui irá passar algum tempo, relaxando, e explorando os mercados dos pescadores da região. Jantar num restaurante
local, por conta do viajante.
Regresso ao acampamento, junto às margens do lago.
Possibilidade de realizar actividades opcionais.
8: Parque Nacional do Serengeti
Hoje visitará aquele que é sem dúvida o santuário mais aclamado da vida selvagem da região, o Parque Nacional Serengeti. Este
parque, com suas enormes planícies, numerosos predadores, entre os quais os «big five» e inúmeras aves, simboliza os parques
africanos. Nesse sentido, irá percorrer o parque de oeste para leste, num safari intenso, e irá passar a noite no parque de campismo
de Seronera.
9: Segundo dia no Parque Nacional do Serengeti
Assim que o sol se levanta, preparamo-nos para um dia cheio de actividades. Ficaremos o máximo de tempo possível em
observação dos animais no parque e o nosso guia explicará o comportamento e os hábitos dos animais que encontramos. E assim
se passará o dia, com pausas de conforto regulares e um almoço de piquenique.
Ao final da tarde, montaremos o acampamento e desfrutamos uma deliciosa refeição preparada pelo guia.
10: Parque Nacional do Serengeti - Cratera de Ngorongoro
Depois de uma manhã passada com um intenso safari no Serengeti, ida para a Área de Conservação de Ngorongoro, onde
assistiremos ao colorido espetáculo do povo Masai a pastar o seu gado entre os animais selvagens, e ainda vivendo o seu habitat
como o fizeram durante séculos.
À noite acamparemos no famoso Camp Simba na borda da magnífica cratera de Ngorongoro. As vistas do acampamento são
espetaculares.
11: Cratera de Ngorongoro - Vila Masai
Com a primeira luz da manhã, no veículo 4x4, faremos a ousada descida à cratera para explorar esta maravilha da natureza que
com as suas encostas verticais e férteis planícies nos oferece um espetáculo grandioso. Com a possibilidade de ver quase todas as
espécies de animais de África, incluindo o raro rinoceronte preto, a curta distância, sobretudo observável em planícies abertas.
Voltando ao campo de Simba, irá desfrutar de um almoço antes de sair do parque e descer a escarpa para o nosso acampamento
numa aldeia. Aqui irá acampar literamente no meio do povo Masai.
12: Arusha
A alvorada é muito cedo para a viagem até Arusha, uma cidade no sopé do bonito Monte Meru. Tarde para explorar a cidade e os
seus animados mercados.
13: Transporte para Nairobi
Depois do pequeno-almoço, ida para o terminal dos autocarros para regressar a Nairobi.
Neste percurso atravessará algumas paisagens espetaculares que poderá desfrutar se o dia estiver claro, verá vistas deslumbrantes
sobre o Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta de Africa.
Chegada a Nairobi check-in no hotel.
14: Voo de Nairobi para a cidade de origem
Pequeno-almoço e ida por sua conta para o aeroporto. Voo de Nairobi para a cidade de origem.
15: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-léguas.
Extensão Praias de Zanzibar
14: Voo Nairobi - Zanzibar. Transporte para Stone Town
Voo com destino à Ilha de Zanzibar. Um paraíso no Índico ao largo da Tanzânia.
Transporte para a pitoresca Stone Town, chegada e check-in em hotel. Tempo livre para explorar a cidade.
15: Stone Town - Praias de Zanzibar
Transporte pela manhã para o eco resort, situado nas praias do Indico. Check-in e tempo livre.

Jantar incluído sem bebidas.
16: Praias de Zanzibar
Dia livre para explorar a região ou descansar nas praias.
Jantar incluído sem bebidas.
17: Praias de Zanzibar
Transporte pela manhã para o eco resort, situado nas praias do Indico. Check-in e tempo livre.
Jantar incluído sem bebidas.
18: Voo Zanzibar- Cidade de origem
Pequeno-almoço e check-out até ao meio-dia.
À hora marcada, transporte para o aeroporto e voo para a cidade de origem.
Fim dos serviços da Papa-Léguas

Datas de partida & Preços do programa de terra
22/06/2018 - € 2.390
06/07/2018 - € 2.390
20/07/2018 - € 2.390
03/08/2018 - € 2.390
17/08/2018 - € 2.390
31/08/2018 - € 2.390
14/09/2018 - € 2.390
28/09/2018 - € 2.390
07/12/2018 - € 2.390
21/12/2018 - € 2.390
Preço do Voo desde: € 800,00

Extensões
Praias de Zanzibar - Preço: € 450

Suplementos
Suplemento individual 1 noite Nairobi: € 50,00
Quarto Individual Zanzibar: € 160,00

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 descriminada.
Nota 2: Fuso horário padrão Nairobi: UTC/GMT +3 horas
Nota 3: Devido às características do percurso, a rota pode ser alterada devido a condições climatéricas, flutuações cambiais,
alterações dos horários dos voos, etc.
Nota 4: A montagem e instalação dos acampamentos, assim como a carga e descarga dos veículos deve ser realizada pelos
membros do grupo. A cooperação em algumas tarefas de cozinha (compra de produtos, sua confecção, montagem do aparato de
cozinha e mesa de refeição, lavagem e secagem dos utensílios ) é fundamental.
Nota 5: No camião será possível carregar as baterias da sua máquina fotográfica, contudo aconselhamos a que leve pelo menos
duas baterias suplentes.
Nota 6: Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
• Alojamento em hotel com quartos duplos e em tendas para 2 pessoas:
• Entradas nos parques e reservas;

•
•
•
•

Equipamento colectivo ou de grupo (tendas, cadeiras, pratos, livros de consulta, etc);
Acompanhamento de condutor de língua inglesa;
Refeições de acordo com o itinerário;
Seguro e assistência em viagem.

Extensão Praias de Zanzibar:
- Transferes aeroporto;
- 1 noite de hotel em Stone Town;
- 3 noites em eco resort nas praias em regime meia-pensão;
- Transporte Stone Town-Praias;
- Seguro e assistência em viagem;

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Vistos de entrada no Quénia e na Tanzânia;
Transporte aeroporto - Hotel - aeroporto (táxi 25 usd aprox por transfere);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Extensão Praias de Zanzibar:
- Ligações aéreas;
- Qualquer item não descriminado como incluído;
- Gratificações;
- Refeições, excepto as descriminadas como incluídas;
- Gastos pessoais.

Actividades opcionais
Actividades opcionais disponíveis nesta viagem:
- Visita Aldeia Masai: USD 25
- Primitive Cultural Village Tour: USD 10
- Voo hot air balloon Masai Mara: USD 450
Notas importantes:
- Valores por pessoa a pagar no local (sujeitos a alterações).
- Valores em dólares americanos;
- A realização destas actividades está sujeita a condições climáticas favoráveis e à disponibilidade no local.

Equipamento
• Saco maleável com um máximo de 15kg. As malas rígidas não são permitidas. Será conveniente que o seu equipamento
seja acondicionado num saco maleável, que facilita o seu manuseamento. É também importante, que o esteja protegido
contra a chuva. Aconselhamos o acondicionamento separando a 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, repelente, protector solar, impermeável, chapéu, etc.
• Saco cama, temperatura de conforto 0º / almofada
• Esteira insuflável (opcional)
• Ténis ou calçado confortável
• Sandálias de borracha
• Calças de algodão
• Calções
• T- shirts
• Forro polar ou agasalho quente para as noites
• Lenço (buff)
• Casaco Corta-vento (opcional)
• Impermeável
• Fato de banho e toalha

•
•
•
•
•
•
•
•

Chapéu
Óculos de sol
Cantil
Sacos de plástico para roupa suja
Lanterna ou frontal e pilhas de substituição
Lenços de papel, papel higiénico
Binóculos / material fotográfico (opcional)
Repelente com dett e rede mosquiteira (opcional)

Documentação
Quénia e Tanzânia:
É exigido passaporte com pelo menos 6 meses de validade após a saída do país.
O visto do Quénia é tratado previamente na internet (single entry), http://evisa.go.ke/evisa-types.html , o visto da Tanzânia é
tratado na entrada/fronteira dos países e tem um custo de aprox. 50 Us dólares.
A entrada da Tanzania desde o Quénia faz-se geralmente em Isabana, e do Quénia para a Tânzania em Namanga.
Depois do visto ser validado (Quénia) não necessita de tratar de outro visto quando entrar na Tanzania pois há um acordo
diplomático entre os dois países, sendo pertencentes
a «East African Community», que também inclui o Uganda.
Tenha sempre por isso disponíveis alguns dólares americanos, em notas. Em geral, não são aceites outras moedas ou cartões de
crédito.

Condições Particulares
• O viajante com idade igual ou superior a 55 anos, deverá preenche um termo de responsabilidade pelas suas capacidades
físicas e psicológicas para fazer este tipo de viagem.
• As tendas quando utilizadas são montadas pelos participantes.
• A preparação das refeições e respetivas lavagens de loiça são da responsabilidade dos participantes que se vão revezando
em grupos de 2 elementos.
• Após a confirmação da viagem, a desistência da mesma tem custos de 25% do preço de terra até 31 dias antes da data de
partida e 100 % entre 30 dias e a data de partida.
• Não são permitidas malas rígidas e a bagagem não deve ter mais de 15kg.
É requerido passaporte com pelo menos 6 meses de validade após a data de saida do ultimo país visitado.
O visto do Quénia é tratado previamente na internet single entry); http://evisa.go.ke/evisa-types.html
O visto da Tanzânia é tratado na entrada/fronteira dos países e tem um custo de aprox. 50 Us dólares.
A entrada da Tanzania desde o Quénia faz-se geralmente em Isabana, e do Quénia para a Tânzania em Namanga.
Depois do visto ser validado (Quénia) não necessita de tratar de outro visto quando entrar na Tanzania pois há um acordo
diplomático entre os dois países, sendo pertencentes
a «East African Community», que também inclui o Uganda.
Tenha sempre por isso disponíveis alguns dólares americanos, em notas. Em geral, não são aceites outras moedas ou cartões de
crédito.
A vacinação contra a febre amarela é obrigatória.
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