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SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guias / Rangers 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.

DATAS DE SAÍDA DE PORTUGAL 
3ª,5ª FEIRAS, SÁBADO E DOMINGO

MARÇO A DEZEMBRO 2019

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE Sentrim Sopa Keekorok Serena

Nairobi Panari Hotel Safari Park Eka Hotel Nairobi Serena

Masai Mara Mara Camp Mara Sopa Keekorok 
Lodge

Mara Serena 
Lodge

Lago Nakuru Elementaita 
Lodge

Lake Nakuru
Sopa

Lake Nakuru
Lodge

Elementaita 
Camp

Amboseli Amboseli 
Camp

Amboseli 
Sopa

Ol Tukai 
Lodge

Amboseli
Lodge

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

Masai Mara

Nairobi

QUÉNIA

Nakuru

2

1

Amboseli

1

2

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: 3301

VOOS

D - SENTRIM CAMPS - SAÍDA SÁBADO

DATAS 1-31/3 1/4-
25/6

26/6-
31/10

1/11-
15/12

Preço Base Lisboa 1880 1825 1920 1860
Total com Taxas : 380 2260 2205 2300 2240
Supl. Individual 220 45 225 45

Supl. Páscoa (19 a 22 Apr) : 25 por pessoa e noite

A - SERENA LODGES - SAÍDA DOMINGOS

DATAS 1-31/3 1/4-
25/5

26/5-
24/6

25/6-
31/10

1/11-
15/12

Preço Base Lisboa 2655 2500 2610 3085 2630
Total c/Taxas : 380 3035 2880 2990 3465 3010
Supl. Individual 435 170 300 545 415

Supl. Páscoa (19 a 22 Apr) : 47 por pessoa e noite

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

3301 8 10 1.825 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 380€  TOTAL 2.205€

1º DIA:  LISBOA - NAIROBI  SA
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida do voo indi-
cado. Formalidades de embarque e partida com destino a Nairo-
bi 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 repre-
sentante local e transfer ao hotel. Resto de dia livre com possi-
bilidade de realizar algumas visitas opcionais (visita do orfanato 
de elefantes de Daphne Sheldricks ou excursão “Out of Africa”, 
descobrindo uma quinta e uma aldeia tradicional). Jantar op-
cional no Carnivore, um restaurante típico rodeado de jardins 
tropicais e com uma decoração tradicional africana. Alojamento.
 
2º DIA:  NAIROBI - MASAI MARA  PC
Pequeno-almoço. Saída em carrinha até ao Parque Nacional 
Masai Mara, a continuação do ecossistema do Serengeti em 
terras quenianas. Uma reserva onde poderá observar em qual-
quer altura do ano aqueles que são considerados os 5 grandes 
(“Big Five”) da savana - o leão, o búfalo, o elefante, o leopardo 
e o rinoceronte – bem como 540 espécies de aves. Cenário do 
espetáculo da “Grande Migração, Masai Mara vê correr no seu 
território três rios: Mara, Sand e Talek. É esta abundância de água 
que impulsiona a grande diversidade de vida selvagem que aqui 
poderá encontrar. Almoço. De tarde, saída  para realizar o pri-
meiro safari com regresso ao Lodge/Camp ao pôr-do-sol. Jantar 
e alojamento.

3º DIA:  MASAI MARA  PC
Estadia em regime de pensão completa. Assumindo o papel de 
explorador da savana africana, o seu dia deve ser bem aproveita-
do do nascer ao pôr-do-sol. Fotografe, filme, observe e desfrute 
durante dois safaris - um de manhã e outro tarde - e visite a 
aldeia Masai. Encontre o Leão a caçar por entre a vegetação das 
vastas planícies, a Chita sempre em alerta nos pontos altos, o tí-
mido Leopardo no cimo das árvores, o imponente Elefante junto 
aos rios, o Rinoceronte em áreas pantanosas e cruze-se com o 
Búfalo quando menos espera. Como opcional poderá efetuar um 
safari de balão ao nascer do sol, apreciando uma vista incrível 
sobre a natureza selvagem no início de mais um dia.   
Nota: Na opção Serena Lodges, o pequeno-almoço será junto a 
uma piscina de hipopótamos (não disponível para quem reserva 
o safari de balão). 

4º DIA: MASAI MARA - LAGO NAKURU (LAGO ELEMENTAITA - 
OPÇÃO SENTRIM CAMP E SERENA LODGES)  PC 
Após o pequeno-almoço, saída para o Parque Nacional de 
Lago Nakuru, atravessando as vastas planícies do Vale do Rift, 
plantações de trigo e cevada e observando grupos de girafas e 
gazelas. Chegada ao Lake Nakuru. Almoço no lodge escolhido. 
Situado na encosta de uma colina, para além do panorama mag-
nífico, o Lago Nakuru é um excelente ponto de partida para des-
cobrir toda a fauna do parque -  rinocerontes, búfalos, girafas, 
gazelas, babuínos, leopardos, hipopótamos e flamingos. Estes 
últimos podem ser observados ao pôr-do-sol quando se dirigem 
à margem do lago para se alimentarem. Delicie-se ainda com o 
extenso bosque de acácias e encostas rochosas que suportam 
centenas de espécies de animais. De tarde, realização de um 
safari com regresso ao lodge ao pôr-do-sol. Jantar e alojamento.
 
Nota: na opção Sentrim Camp, o almoço, o jantar e o aloja-
mento serão realizados no Sentrim Camp do Lago Elementaita. 
Na opção Serena Lodges, almoço em bolsa de piquenique, no 
percurso entre Masai Mara e o Lago Nakuru, e jantar no Lake 
Elementaita Serena Camp. 

5º DIA:  LAGO NAKURU (LAGO ELEMENTAITA - OPÇÃO SEN-
TRIM CAMP E SERENA LODGES) - AMBOSELI  PC
Após o pequeno-almoço, saída para o Lago Naivasha e reali-
zação de um passeio de barco*. Deixando o Vale do Rift para 

trás, partida com destino a Amboseli, passando por Nairobi. Al-
moço antecipado ou em bolsa de piquenique, dependendo das 
condições da estrada. 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 va-
riedade de vida selvagem, 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. 
*Nota: Na opção Serena Lodges, o passeio de barco será substi-
tuído por um passeio a pé para observação das aves.

6º DIA: AMBOSELI  PC
Estadia em regime de pensão completa. Siga as pegadas dos 
animais em dois safaris fotográficos - de manhã e de tarde. Fa-
moso por ser o melhor local em África para ver de perto famílias 
de elefantes a cruzar os trilhos, Amboseli permite também guar-
dar na sua memória panoramas espetaculares do Kilimanjaro.
Opção Sentrim Camps e Sopa Lodges: Saída para um safari de 
dia completo com almoço tardio em bolsa de piquenique. Re-
gresso ao lodge por volta das 16h00. Tempo livre para relaxar 
e/ou dar um mergulho na piscina antes do jantar. Jantar e alo-
jamento.
Nota: Na opção Serena Lodges, oportunidade de plantar uma 
árvore para investir no futuro do planeta e deixar a sua marca 
no Quénia. 

7º DIA: AMBOSELI - NAIROBI - ...  PA
Após o pequeno-almoço, saída com destino a Nairobi. De acor-
do com a hora do seu voo, transfer do centro da cidade para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino à 
Europa. Refeições e noite a bordo…
 
8º DIA: ... - LISBOA
De manhã cedo chegada a uma cidade europeia para voo de 
ligação a Lisboa. Chegada e Fim dos nossos serviços.

C - SOPA LODGES - SAÍDA 3ª E 5ª FEIRAS

DATAS 1-31/3 1/4-
25/6

26/6-
31/10

1/11-
15/12

Preço Base Lisboa 2080 1960 2200 2120
Total com Taxas : 380 2460 2340 2580 2500
Supl. Individual 280 85 325 285

Supl. Páscoa (19 a 22 Apr) : 47 por pessoa e noite

B - KEEKOROK LODGES - SAÍDA DOMINGOS

DATAS 1-31/3 1/4-
25/6

26/6-
31/10

1/11-
15/12

Preço Base Lisboa 2145 2020 2380 2125
Total c/Taxas : 380 2525 2400 2760 2505
Supl. Individual 285 65 475 290

Supl. Páscoa (19 a 22 Apr) : 47 por pessoa e noite

SUPLEMENTOS AÉREOS
LUFTHANSA                                    CLASSE L
1 Mar a 24 Jun BASE
25 Jun a 31 Ago 100
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.

NOS TRILHOS DO QUÉNIA 2019   


