Amboseli, lagos do Rift & Masai Mara
10 dias de viagem. Alojamento em guesthouse em Nairobi e acampamentos permanentes durante o safari. Extensão opcional a
Zanzibar.

Testemunho
Maria L
- 14/11/2017 18:10:56
Adorei a viagem. Visitamos 3 zonas diferentes e encantadoras do país. Programa bem elaborado. Boas
instalações, boa comida. Guia experiente, educado, prestável e simpático.

DESTINO
Descrição

Quénia.

TIPO
Safari, Descoberta, .
O Quénia com os seus parques nacionais e as suas paisagens únicas é um dos países africanos mais
ricos em biodiversidade e em vida selvagem. Pode-se dizer que é um paraíso para quem goste de
safaris e de observar o mundo natural.
A sua situação geográfica, confere-lhe um clima tropical de cariz ameno, o qual faz com que os
safaris sejam uma experiência única.
Alguns dos melhores parques de África como o Amboseli, Masai Mara ou o lago Nakuru podem ser
visitados nesta fantástica viagem.

DURAÇÃO
10 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

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

Itinerário
Voos cidade de origem - Nairobi

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Nairobi

Guesthouse

-

3

Nairobi - Parque Nacional Amboseli

Tenda

P-A-J

4

Parque Nacional Amboseli

Tenda

P-A-J

5

Parque Nacional Amboseli - Parque Nacional Lago Nakuru

Bungalow

P-A-J

6

Parque Nacional Lago Nakuru e Reserva Masai Mara

Bungalow

P-A-J

7

Masai Mara

Bungalow

P-A-J

8

Masai Mara - Nairobi

Guesthouse

P

9

Voos Nairobi - cidade de origem

-

P

10

Chegada cidade de origem

-

-

Hotel

-

Praias de Zanzibar
9

Voo Nairobi - Zanzibar. Transporte para Stone Town

10

Stone Town - Praias de Zanzibar

Eco resort

P-J

11

Stone Town - Praias de Zanzibar

Eco resort

P-J

12

Voos Zanzibar - Cidade de origem

-

P

13

Chegada a Cidaded e origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voos cidade de origem - Nairobi
Voo com destino a Nairobi com escalas intermédias. Noite em voo.
2: Chegada a Nairobi
Chegada a Nairobi http://pt.wikipedia.org/wiki/Nairobi, assistência no aeroporto e transporte para a Guesthouse, situada a 20 Km
do centro de Nairobi.
Dia livre.
Alojamento em quarto duplo.
3: Nairobi - Parque Nacional Amboseli
Pequeno-almoço e partida de Nairobi para o Parque Nacional de Amboseli (http://en.wikipedia.org/wiki/Amboseli_National_Park)
via Namanga, povoação situada muito perto da fronteira com a Tanzânia.
O percurso far-se-á em 5 horas, Amboseli está localizado no sopé do Monte Kilimanjaro e as vistas para o vulcão mais alto de
Africa são espetaculares.
As condições meteorológicas são favoráveis na maior parte do ano (calor e tempo seco).
Chegada e almoço no campo permanente do Parque Nacional de Amboseli. Depois do almoço, início do safari com fortes
possibilidades de observarmos elefantes, leões, búfalos, hipopótamos e uma grande variedade de aves e outros animais que
habitam a savana.
Regresso ao acampamento e jantar. Noite em tenda confortável.
4: Parque Nacional Amboseli
Hoje acordaremos cedo para aproveitarmos o dia. Pequeno-almoço e ida para mais um safari. O cume do Monte Kilimanjaro
aparecer-nos-á várias vezes entre as nuvens enquanto observamos a vida selvagem deste parque emblemático do sul do Quénia.
Regresso ao acampamento para almoçarmos e para realizarmos uma pequena sesta ou descansar um pouco. Da parte da tarde,
voltaremos a realizar um safari para regressarmos no fim do dia e a tempo de um saboroso jantar. Noite em tenda confortável e
permanente.
5: Parque Nacional Amboseli - Parque Nacional Lago Nakuru

Pequeno-almoço e partida para o Parque Nacional no Lago Nakuru, um local muito pitoresco rodeado por uma paisagem de
características húmidas que permite uma grande diversidade natural. Com efeito, no Lago Nakuru, habitam milhares de flamingos
assim como búfalos, leões, zebras, girafas, entre outros aninais e uma panóplia imensa de aves.
O parque foi criado em 1968 e tem uma área de 188 km2; situa-se ma província do Vale do Ritf, uma região caracterizada por
fenómenos geológicos de grande importância, como inúmeros vulcões adormecidos e enormes crateras, muitas delas cheias de
água como o lago Nakuru.
Highlights do Parque Nacional do Lago Nakuru (http://en.wikipedia.org/wiki/Nakuru):
- Um vibrante manto cor-de-rosa de mais de 1 milhão e meio de flamingos.
- Um paraíso para os ornitologistas como mais de 500 espécies de aves.
- Duas das últimas cinco espécies sobreviventes de rinocerontes.
- A mais extensa floresta de Euphorbia Candelabrum da África Oriental.
- Local onde poderemos encontrar a rara girafa de Rot Rothschilds.
Chegada ao campo de tendas que se encontra montado permanentemente em Nakuru - muito confortável e com todas as
infraestruturas e almoço. Ida da parte da tarde para o terreno para realizarmos um safari antes de anoitecer. Regresso ao campo e
jantar.
6: Parque Nacional Lago Nakuru e Reserva Masai Mara
Pequeno-almoço e ida para a Reserva Masai Mara, chegada ao campo de tendas para saborearmos um merecido almoço. A reserva
de Masai Mara é a joia da coroa da vida selvagem do Quénia e um dos destinos de safari mais populares do mundo.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Masai_mara
Depois do almoço faremos um safari para conhecermos Masai Mara e observarmos a vida selvagem que caracteriza esta reserva
como leões, elefantes, leopardos, búfalos, rinocerontes, entre outros animais e aves. Regresso ao acampamento e jantar. Noite em
tenda com todas as infraestruturas.
7: Masai Mara
Esta impressionante reserva de 1700 km2 de extensão está situada entre os 1500 e 2170 metros de altitude. O maior espetáculo de
Mara (http://en.wikipedia.org/wiki/Maasai_Mara) consiste na migração anual dos gnus entre os meses de Julho a Outubro, quando
se deslocam aos milhares desde as planícies do Serengueti até às pastagens frescas situadas a norte.
Esta sensacional reserva é constituída pela maior população de leões do Quénia, visto o alimento ser abundante devido às
migrações dos gnus. Regresso ao acampamento pelo entardecer. Opcionalmente, poderemos visitar uma aldeia Masai e conhecer
um pouco o seu modo de vida e tradições.
8: Masai Mara - Nairobi
Pequeno-almoço e ida para Nairobi. Chegada da parte da tarde e transporte para a guesthouse que fica a 20 Km do centro de
Nairobi. Check-in e noite no alojamento discriminado.
9: Voos Nairobi - cidade de origem
Pequeno-almoço e à hora marcada, transporte para o aeroporto. Voo com destino à cidade de origem.
Caso o seu voo seja tardio, pode requistar, opcionalmente, um city tour, aproximadamente, por 100 usd (para 2 pessoas).
10: Chegada cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços Papa-Léguas.
Extensão Praias de Zanzibar
9: 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.
10: Stone Town - Praias de Zanzibar
Dia livre para explorar a região ou descansar nas praias.
Jantar incluído sem bebidas.
11: Stone Town - Praias de Zanzibar
Dia livre para explorar a região ou descansar nas praias.
Jantar incluído sem bebidas.

12: Voos 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
13: Chegada a Cidaded e origem
Chegada e fim dos serviços da Papa-Léguas

Datas de partida & Preços do programa de terra
04/08/2018 - € 2.690
17/08/2018 - € 2.690
15/09/2018 - € 2.690
05/10/2018 - € 2.690
01/12/2018 - € 2.690
26/12/2018 - € 2.890
Preço do Voo desde: € 900,00

Extensões
Praias de Zanzibar - Preço: € 450

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 340,00

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: Exceptuando o aeroporto e zonas militares não existe qualquer impedimento em fotografar, porém é necessário pedir
autorização para fotografar pessoas, pequenos grupos; a tribo Masai não permite fotografias e podem mostrar-se violentos. A
grande maioria das mulheres não gosta de ser fotografadas e teremos que manter o respeito pelos seus costumes.
Nota 3: Electricidade
Corrente eléctrica: 240 V
Frequência: 50 Hz
Nota 4: Para informações acerca do custo de vida: http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte aeroporto-hotel-aeroporto (veja as condições particulares);
Transportes por terra em veículo privado durante o itinerário;
Safaris em veículos 4x4;
Alojamento em guesthouse em Nairobi, em quartos duplos;
Alojamento em acampamentos em tendas para 2 pessoas;
Refeições de acordo com o itinerário;
Entradas nos parques e reservas;
Material de uso colectivo;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•

Voos internacionais;
Visto de entrada no Quénia (50 Usd);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;

• Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
• Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
• Mochila de dia.
• Chapéu.
• Óculos de sol.
Equipamento pessoal e material recomendado:
•
•
•
•
•
•

Ténis
Sandálias de borracha
Calças ligeiras
Calções
Camisas ou t-shirts
Objectos de banho

Bolsa de higiene (incluir toalhetes, protector solar de elevada gradação, protector labial.
Prismáticos e material fotográfico.

Documentação
• Certificado de vacinação contra a febre-amarela.
• Passaporte em vigor com um mínimo de 6 meses de validade.
Aconselhamos que leve uma fotocópia do passaporte e/ou digitalize-o e envie para um endereço electrónico baseado na web, para
o ter disponível através desta via.

Condições Particulares
Passaporte em vigor com um mínimo de 6 meses de validade após a data de saída do país visitado.
Aconselhamos que leve uma fotocópia do passaporte e/ou digitalize-o e envie para um endereço electrónico baseado na web, para
o ter disponível através desta via.
O visto do Quénia é tratado previamente pela internet (single entry): http://evisa.go.ke/evisa-types.html
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.
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