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

Circuito Opção Clássico - PC
Breezes Beach Club & Spa **** S
Standard / Meia Pensão
Circuito Opção Clássico - PC
Hotel La Gemma dell’Est *****
Superior / Tudo Incluído

Circuito Opção Superior - PC
Zuri Zanzibar Hotel & Resort *****
Bung. Vista Jardim / Meia Pensão

QUÉNIA E
ZANZIBAR
DESDE

ÉPOCAS

1.651€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

01 Jul a 31 Ago
Noite Extra (Zanzibar)
01 Nov a 15 Dez
Noite Extra (Zanzibar)

€ 2.168,00
€ 159,00
€ 1.645,00
€ 91,00

€ 2.279,00
€ 171,00
€ 1.651,00
€ 97,00

€ 2.473,00
€ 232,00
€ 1.957,00
€ 159,00

01 Jul a 31 Ago
Noite Extra (Zanzibar)
01 Set a 26 Out
27 Out a 15 Dez
Noite Extra (Zanzibar)

-

€ 3.427,00
€ 229,00
€ 3.223,00
€ 3.034,00
€ 178,00

€ 4.325,00
€ 366,00
€ 3.998,00
€ 3.768,00
€ 285,00

01 Jul a 31 Ago
Noite Extra (Zanzibar)
01 Set a 26 Out
27 Out a 15 Dez

-

€ 4.194,00
€ 325,00
€ 3.738,00
€ 3.366,00
€ 211,00

€ 5.752,00
€ 520,00
€ 5.191,00
€ 4.548,00
€ 380,00

Noite Extra (Zanzibar)

Inclui
— Passagem aérea, em classe turística, na KLM (classe G) para o percurso Porto ou Lisboa/Nairobi e Zanzibar/Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de
23 kg de bagagem (por pessoa e volume). Passagem aérea, em classe turística na Precision Nairobi/Zanzibar (classe T) com direito ao transporte de 23 kg de
bagagem (por pessoa e volume). Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa.
Safaris fotográficos, acompanhado por guia local/condutor, falando espanhol. Transporte em viaturas próprias para safaris fotográficos. Alojamento nos hotéis/
acampamentos indicados ou similares, em quartos com banho, incluindo o pequeno almoço.
Refeições de acordo com o itinerário. Entradas nos parques. Agua mineral nos veículos durante os safaris. Estada de 4 noites em Zanzibar, no hotel e tipo de
quarto indicado. Assistência local pelo nosso representante. IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
Seguro Multiviagens. Taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor de € 430,00, sujeitas a alteração aré data de emissão ou outra companhia aérea.
Não Inclui
— Quaisquer outros serviços não mencionados. Bebidas às refeições.Gratificações. Visto de entrada no Quénia

ITINERÁRIO

QUÉNIA E
ZANZIBAR

1.º Dia – Porto ou Lisboa / Cidade de ligação / Nairobi

turismo no seu período diário de caça. As planícies entre o rio Mara e as

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a

escarpas Esoit Oloololo são provavelmente a melhor área para observar

partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Nairobi via uma

a vida selvagem, particularmente com respeito ao leão e à chita. Como

Cidade de ligação. Refeições e noite a bordo.

no Serengueti, os gnus são os habitantes dominantes do campos Masai
Mara.

2.º Dia – Nairobi / Lago Nakuru ou Lago Naivasha

5.º Dia – Masai Mara / Nairobi / Zanzibar

Chegada. Assistência pelo nosso representante. Saída para o Parque

Pequeno almoço no hotel e regresso a Nairobi. Almoço no Restaurante

Nacional do Lago Nakuru. Chegada ao Lago Nakuru ou Naivasha. Nakuru,

Carnívoro onde terão oportunidade de experimentar as carnes exóticas

amplo lago salgado situado perto do Rift Valley, a 156 km a noroeste

de diferentes animais… Transporte para o aeroporto, formalidades de

de Nairobi. Pelas 15h30 safari fotográfico no Parque Nacional onde o

embarque e partida com destino a Zanzibar. Chegada e transporte ao

Lago Nakuru com as vistas mais espectaculares do mundo de animais

hotel seleccionado. Alojamento.

selvagens, como os flamingos rosa. Lago Naivasha, um lago de água doce de
aproximadamente 139 m². O nome em Masai refere-se à dimensão do lago e

6.º ao 8.º Dia – Zanzibar

à sua tendência para ser agitado, quanto sopram ventos fortes

Estadia no hotel em regime de Tudo Incluído. Dias livres para desfrutar

Instalação em regime de pensão completa no Lodge escolhido.

as paradisíacas praias, de areia fina e branca, banhadas por águas
transparentes e cálidas e ornamentadas de palmeiras. Zanzibar é nome

3.º Dia – Lago Makuru ou Navasha / Masai Mara

dado ao conjunto de duas ilhas do Arquipélago de Zanzibar, ao largo da

Pequeno almoço no hotel. Saída em direcção à Reserva Nacional de Masai

costa da Tanzânia, na margem leste-africana, de que formam um estado

Mara, o mais famoso parque do Quénia, situado no enorme Vale do Rift que

semiautônomo daquele país, separadas do continente pelo Canal de

vai desde o Mar Mediterrâneo até à África do Sul. Almoço no acampamento.

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

De tarde saída para um safari fotográfico pela região durante a qual terá

de Zanzibar. A parte antiga da cidade, Cidade de Pedra (Stone Town ou

oportunidade de observar e apreciar a riqueza da sua fauna e flora. Jantar e

Mji Mkongwe, em kiSwahili) declarada como patrimônio da humanidade

alojamento no campo escolhido

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

4.º Dia – Masai Mara
Estadia no acampamento em regime de pensão completa. De manhã e

9.º Dia – Zanzibar / Cidade de ligação

de tarde safaris fotográficos. As planícies Masai Mara são mais famosas

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

pelos seus leões. Todos os outros membros dos “cinco grandes” também

embarque e partida com destino a cidade de ligação. Chegada e trânsito

se encontram nestes campos, embora a população de rinocerontes-negros

para o voo de regresso a Portugal. Noite a bordo

esteja seriamente ameaçada, os hipopótamos são vistos em grandes grupos
nestes campos e nos rios Talek. A chita também pode ser encontrada,

10.º Dia – Lisboa ou Porto

embora também esteja ameaçada, sobretudo devido a interferência do

Chegada.

Hoteis Previstos no Quénia:
Safari Classic:
Lake Nakuru Lodge ou Sarova Woodlands Nakuru ou Lake naivasha Country Club ou Lake Naivasha Sopa ou similar
Mara Sopa ou Mara Leisure ou Keekorok Lodge ou Siana Springs ou Mara Concorde Game Lodge
Safari Superior:
Flamingo Hill Camp ou Lion Hill ou Lake Nakuru Sopa ou Greaty Rift Valley ou Lake Naivasha Simba ou similares
Mara Sarova ou Ashnil Mara ou Fig Tree Camp ou Mara Simba Lodge ou similares

