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do país. Foi aqui que os portugueses construíram o Forte 
Jesus, bastião do controlo das rotas comerciais no oceano 
Índico no período quinhentista. Chegada ao hotel ao final 
da tarde. Jantar e alojamento. 

6º E 7º DIA:  MOMBAÇA  TI
Estadia de praia em regime de Tudo Incluído. 

8º DIA:  MOMBAÇA - NAIROBI - ...  PA
Pequeno-almoço. De acordo com a hora do seu voo, trans-
fer do centro da cidade para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida com destino à sua cidade de origem, 
via cidades de conexão. Refeições e noite a bordo.
 
9º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

KS502A 9 12 1.830 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 365€  TOTAL 2.195€

1º DIA:  LISBOA - NAIROBI  SA
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida do voo 
indicado. Formalidades de embarque e partida com des-
tino a Nairobi via cidades de conexão. Chegada à capital 
queniana, uma das mais importantes cidades do continente 
africano. Formalidades aduaneiras (visto pode ser obtido 
online, antes da partida, ou à chegada, no aeroporto de 
Nairobi), assistência do nosso representante local e transfer 
ao hotel. Alojamento.

2º DIA:  NAIROBI - AMBOSELI  PC
Pequeno-almoço. Saída em veículo 4 x 4, com almoço em 
bolsa de piquenique, em direção a Amboseli. Chegada ao 
Parque Nacional de Amboseli, localizado na parte norte do 
Mt. Kilimanjaro, na fronteira com a Tanzânia. O parque, no 
qual poderá encontrar uma grande variedade de vida sel-
vagem, cobre uma área de 392 Km2. Depois de um trajeto 
que será uma espécie de safari pelos caminhos do parque, 
chegada ao lodge ao final da tarde. Jantar e alojamento.

3º DIA:  AMBOSELI - TSAVO WEST  PC
Pequeno-almoço. Siga as pegadas dos animais num safa-
ri fotográfico ao nascer do dia. Famoso por ser o melhor 
local em África para ver de perto famílias de elefantes a 
cruzar os trilhos, Amboseli permite também guardar na sua 
memória panoramas espetaculares do Kilimanjaro. Regres-
so ao lodge, resto da manhã livre para descansar. Almoço 
no lodge. De tarde, partida para Tsavo West National Park, 
atravessando os campos de lava de Shetani, um “manto ne-
gro” que se estende na savana perto de Chyulu Hills (uma 
colina verde com inúmeros cones vulcânicos, alguns deles 
ainda ativos). Siga numa estrada em ziguezague através da 
vegetação arbustiva e das acácias até à entrada no parque 
nacional, um dos maiores do Quénia. Aproveite a primeira 
experiência de safari no percurso até ao lodge. Chegada ao 
final da tarde. Jantar e alojamento.

4º DIA:  TSAVO WEST - TAITA HILLS  PC
Pequeno-almoço. Realização de um safari de manhã no 
Tsavo West, incluindo a visita a Mzima Springs, um con-
junto de lagos de água cristalina onde é possível encontrar 
hipopótamos e crocodilos. Regresso ao lodge e almoço. De 
tarde, partida com destino ao santuário de vida selvagem 
de Taita Hills, uma reserva privada que cobre uma área de 
110 km2. Chegada e resto de tarde livre no lodge. Monte 
o seu posto de observação animal numa das plataformas 
subterrâneas e/ou nas diferentes varandas do lodge. Jantar 
e alojamento.

5º DIA:  TAITA HILLS - MOMBAÇA  MP/TI
Pequeno-almoço. De manhã, aventure-se num último safa-
ri em Taita Hills. Almoço no Sarova Taita Hills Game Lodge. 
De tarde, partida para Mombaça, a segunda maior cidade 

A CAMINHO DE MOMBAÇA   QUÉNIA

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. 
Guia / Rangers locais em língua inglesa.
Aconselhável a Consulta do Viajante.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

2019   

DATAS DE SAÍDA DE PORTUGAL   4ª FEIRAS

MARÇO A DEZEMBRO 2019

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE HOTÉIS
Nairobi Eka Hotel

Amboseli Amboseli Serena Lodge

Tsavo West Kilaguni Serena Safari Lodge

Taita Hills Sarova Saltlick Game Lodge

Mombaça Baobab Beach Resort & SPA

SUPLEMENTOS AÉREOS
LUFTHANSA                                    CLASSES L
1 Mar a 24 Jun BASE
25 Jun a 31 Ago 140
Após 31 Ago - sob consulta

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível 
confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circui-
to, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em termos de 
horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: KS502A

VOOS

TEMPORADAS A B C D E F
Preço Base Lisboa 1965 1830 1950 2040 1995 1945
Total com Taxas : 365 2330 2195 2315 2405 2360 2310
Supl. Individual 295 70 215 325 320 280

Supl. Páscoa (19 a 22 Apr) : 50 por pessoa e noite

TEMPORADAS

A 1 a 31 MAR

B 1 ABR a 25 JUN

C 26 JUN a 15 JUL

D 16 JUL a 31 AGO

E 1 SET a 31 OUT

F 1 NOV a 15 DEZ

VISTO NÃO INCLUÍDO
Visto Quénia 50 USD
Desde o dia 2 de Julho de 2015 passou a poder ser obtido via online antes 
da partida. No entanto e até informação em contrário, o mesmo continua 
a ser possível de obter diretamente à chegada ao aeroporto de Nairobi.
Passaporte com validade superior a 6 meses

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Tsavo West

Nairobi

QUÉNIA

1 1

Amboseli

1

1

Taita Hills

3 Mombaça


