PARTIDAS 3ªFeiras
01 Julho
a 15 Dezembro
PREÇO POR PESSOA
10 Dias / 07 Noites
(mínimo 02 pessoas)

TANZÂNIA
E ZANZIBAR
DESDE

3.108€

SAFARI + EXTENSÃO A ZANZIBAR
HOTEL

ÉPOCAS

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

Circuito Opção Clássico PC

01 Jul a 31 Ago

€ 3.427,00

€ 3.582,00

€ 4.020,00

Breezes Beach Club & Spa ****S

Noite Extra (Zanzibar)

€ 159,00

€ 171,00

€ 236,00

Standard / Meia Pensão

01 Nov a 15 Dez

€ 3.000,00

€ 3.108,00

€ 3.534,00

Noite Extra (Zanzibar)

€ 91,00

€ 97,00

€ 159,00

01 Set a 31 Out

€ 3.403,00

€ 3.557,00

€ 3.994,00

Noite Extra (Zanzibar)

€ 153,00

€ 164,00

€ 226,00

Circuito Opção Clássico PC

01 Jul a 31 Ago

€ 3.637,00

€ 3.838,00

€ 4.487,00

Royal Zanzibar Beach Resort ****

Noite Extra (Zanzibar)

€ 205,00

€ 288,00

€ 342,00

Standard / Tudo Incluído

01 Set a 31 Out

€ 3.469,00

€ 3.652,00

€ 4.207,00

Noite Extra (Zanzibar)

€ 163,00

€ 181,00

€ 272,00

01 Nov a 15 Dez

€ 3.294,00

€ 3.446,00

€ 3.976,00

Noite Extra (Zanzibar)

€ 158,00

€ 175,00

€ 263,00

Suplemento Tarifa Aérea : Classe “V” - Obrigatória de 01 Jul a 15 Set - €159,00

Inclui
— Passagem aérea, em classe económica, para o percurso Porto ou Lisboa/Istambul/Arusha e Zanzibar/Istambul/Porto ou Lisboa, na Turkish Airlines em classe U,
com direito ao transporte de 23 kg de bagagem (por pessoa e volume). Passagem aérea Arusha/Zanzubar em classe económica, para o percurso Arusha/Zanzibar, na
Precision em classe E, com direito ao transporte de 23 kg de bagagem (por pessoa e volume). Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa. Safari fotográfico (4 dias/3 noites), acompanhado por guia local/chauffeur, falando espanhol ou inglês. Transporte em viaturas próprias para safaris fotográficos. Entradas nos
parques indicados no programa. Alojamento nos hotéis/acampamentos indicados ou similares, em quartos com banho, incluindo o pequeno almoço. Refeições de
acordo com o itinerário. Estada de 4 noites em Zanzibar no hotel e tipo de quarto/regime, escolhido
— Assistência local pelo nosso representante. IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço. Seguro Multiviagens.. Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
valor de € 367,00, sujeitas a alteração até data da emissão. .
Não Inclui
— Quaisquer outros serviços não mencionados. Bebidas às refeições. Visto de entrada. Gratificações. Vacinas (aconselha-se a consulta do viajante).

TANZÂNIA
ITINERÁRIO

E ZANZIBAR

1º Dia – Porto ou Lisboa / Istambul / Arusha

6º ao 8º Dia - Zanzibar

Comparência no aeroporto da Portela 120 minutos antes da partida.

Estadia no hotel e no regime escolhido. Dias livres para desfrutar

Formalidades de embarque e partida com destino a Istambul. Chegada,

as paradisíacas praias, de areia fina e branca, banhadas por águas

mudança de avião e continuação da viagem para Arusha. Refeições e noite

transparentes e cálidas e ornamentadas de palmeiras.

a bordo.

Zanzibar é nome dado ao conjunto de duas ilhas do Arquipélago de
Zanzibar, ao largo da costa da Tanzânia, na margem leste-africana, de

2º Dia – Arusha / Tarangiri

que formam um estado semiautônomo daquele país, separadas do

Chegada. Assistência e Transporte para o Parque Nacional de Tarangiri.

continente pelo Canal de Zanzibar.

Instalação no lodge. Jantar e alojamento.

A capital das ilhas fica em Unguja e tem igualmente o nome de Zanzibar.

TARANGIRE SOPA LODGE ou similar

A parte antiga da cidade, Cidade de Pedra (Stone Town ou Mji Mkongwe,
em kiSwahili) declarada como patrimônio da humanidade pela Unesco.

3º Dia – Tarangiri / Ngorongoro

Zanzibar também é o berço do cantor e compositor Freddie Mercury.

Pequeno almoço. De manhã saída para safari fotográfico no Parque
Nacional de Tarangirui. Almoço. De tarde viagem para o Parque Nacional de

9º Dia - Zanzibar / Istambul / Portugal

Ngorongoro. Instalação, jantar e alojamento no lodge.

Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto, formalidades de

NGORONGORO SOPA LODGE ou similar

embarque e partida com destino a Istambul. Noite a bordo

4º Dia – Ngorongoro

10º Dia - Portugal

Pequeno almoço e saída em jeeps para visita a grande cratera para safari e

Chegada.

almoço tipo pic-nic. Regresso ao lodge. Jantar e alojamento
5º Dia – Ngorongoro / Arusha / Zanzibar
Pequeno almoço e saída para Arusha para almoço no Hotel Mt Meru.
Transporte para o aeroporto e viagem com destino a Zanzibar
Chegada e transporte ao hotel seleccionado. Alojamento.

