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RAFIKI SAFARI   QUÉNIA E TANZÂNIA 2019   

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AF036 9 12 3.515 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 330€  TOTAL 3.845€
 

1º DIA:  LISBOA - NAIROBI   SA
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida do voo 
indicado. Formalidades de embarque e partida com destino 
a Nairobi, via cidades de conexão. Chegada a 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 nos-
so representante local e transfer ao hotel. Alojamento.

2º DIA:  NAIROBI - AMBOSELI  PC
Pequeno-almoço. De manhã, pelas 08h00, partida com 
destino ao Parque Nacional de Amboseli. Este parque, no 
qual poderá encontrar uma grande variedade de vida sel-
vagem, cobre uma área de 392 km² e é um dos melhores 
lugares em África para observar encantadoras famílias de 
elefantes a cruzar os trilhos. Chegada ao lodge, check in e 
almoço. De tarde, sinta a vida pulsar na savana queniana 
e admire os panoramas espetaculares do Kilimanjaro num 
incrível safari pelo parque. Regresso ao lodge. Jantar e alo-
jamento. 

3º DIA:  AMBOSELI - ARUSHA - TARANGIRE  PC
Siga as pegadas dos animais e assista ao nascer do dia 
na savana em mais um safari no parque. Regresso ao lo-
dge para tomar o pequeno-almoço e partida até ao posto 
fronteiriço de Namanga. Depois de concluídos os trâmites 
fronteiriços, entrada em território tanzaniano, mudança 
de veículo e continuação de viagem até Arusha. Almoço 
em bolsa de piquenique e partida em direção ao Parque 
Nacional de Tarangire. Realização de um safari fotográfico 
durante a tarde. Tarangire tem mais espécies de aves do 
que qualquer outro habitat no mundo e é a “casa” de uma 
das maiores concentrações de elefantes em África. Com 
2.600 km2 de área, o parque proporciona uma experiência 
memorável ao ficar na rota migratória de várias espécies de 
vida selvagem. Jantar e alojamento no Camp.

4º DIA:  TARANGIRE - LAGO MANYARA - KARATU  PC
Pequeno-almoço e saída em safari para percorrer os tril-
hos da savana e ouvir a música da natureza em Tarangire. 
Regresso ao camp e saída com almoço em bolsa de pi-
quenique até ao Parque Nacional do Lago Manyara. Safari 
fotográfico e continuação de viagem até às terras altas de 
Karatu, a meio caminho entre o Parque Nacional do Lago 
Manyara e Ngorongoro. Chegada ao lodge. Jantar e alo-
jamento. 

5º DIA:  KARATU - SERENGETI  PC
Pequeno-almoço. Saída em direção às vastas planícies do 
Serengeti, um lugar mítico ao qual se associam inúmeras 
caçadas. Almoço em bolsa de piquenique e realização de 
um safari no Parque Nacional de Serengeti. Esta “planície 
sem fim”, significado do nome em Masai, está situada num 
planalto entre Ngorongoro e a fronteira entre o Quénia e 
a Tanzânia. No final do safari, transfer ao lodge.  Jantar e 
alojamento.

6º DIA:  SERENGETI  PC
Pequeno-almoço. Aventure-se na savana africana em dois 
safaris – um de manhã e outro de tarde - no Parque Na-
cional de Serengeti. O parque, excelente habitat natural 
para diversas espécies de aves, mamíferos e répteis, é um 
dos locais onde pode testemunhar as tradicionais rotas mi-
gratórias dos gnus. Encontre o Leão a caçar por entre a 

vegetação das vastas planícies, a Chita sempre em alerta 
nos pontos altos, o tímido Leopardo no cimo das árvores, o 
imponente Elefante junto aos rios, o Rinoceronte em áreas 
pantanosas e cruze-se com o Búfalo quando menos espe-
ra. Almoço e jantar no camp. Se preferir, poderá levar um 
almoço em bolsa de piquenique e passar o dia em safari, 
desfrutando em pleno da observação da vida animal. Alo-
jamento.

7º DIA:  SERENGETI - NGORONGORO  PC 
Pequeno-almoço. Saída até à área de conservação de Ngo-
rongoro. Há cerca de 8 milhões de anos, o cone do vulcão 
que aqui estava ativo desmoronou-se e deu origem a uma 
caldeira que chega a atingir os 610 metros de altura e 260 
km de largura. Realização de um safari na famosa cratera 
vulcânica de Ngorongoro, o maior “jardim zoológico” de 
vida selvagem. É aqui que habitam mais de 25 mil animais, 
tais como zebras, leopardos, chitas, elefantes, búfalos, an-
tílopes, flamingos e outras espécies de aves. Almoço em 
bolsa de piquenique. Transfer ao lodge durante a tarde. 
Jantar e alojamento.

8º DIA:  NGORONGORO - ARUSHA - KILIMANJARO - ...  PA
Pequeno-almoço e saída para Arusha, atravessando a es-
tepe masai e passando por pitorescas aldeias africanas, 
plantações de milho, café e banana. Chegada a Arusha e 
transfer ao aeroporto internacional de Kilimanjaro. Formali-
dades de embarque e partida com destino à sua cidade de 
origem, via cidades de conexão. Noite e refeições a bordo.

9º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços. 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA    2ª FEIRAS DE LISBOA 

MARÇO A DEZEMBRO 2019

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AF036

VOOS

TEMPORADAS A B C D
Preço Base Lisboa 3955 3530 3515 4000
Total com Taxas : 330 4285 3860 3845 4330
Supl. Individual 660 445 365 575

TEMPORADAS E F G
Preço Base Lisboa 4155 3645 3630
Total com Taxas : 330 4485 3975 3960
Supl. Individual 685 460 460

Supl. Páscoa 19 a 22 Abr : 57 por pessoa e noite

DATAS DE SAÍDA    
TEMPORADAS

A 1 a 14 MAR 
B 15 a 31 MAR
C 1 ABR a 14 JUN + 1 NOV a 9 DEZ
D 15 a 30 JUN
E 1 JUL a 14 SET
F 15 a 30 SET
G 1 a 31 OUT

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Guias / Rangers locais em língua espanhola.
Aconselhável a Consulta do Viajante.
A vacinação contra a febre-amarela é obrigatória para quem pro-
vem de uma zona endémica ou viajou recentemente para um país 
com o risco da mesma. Para mais informações, consulte o link das 
autoridades da Tanzânia: http://www.taa.go.tz/index.php/trave-
ller-guides/health-requirements

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.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE HOTÉIS

Nairobi Eka Hotel

Amboseli Ol Tukai Lodge

Tarangire Angata Tarangire Camp

Karatu Country Lodge / Acacia Farm Lodge

Serengeti Angata Serengeti Camp

Ngorongoro Angata Ngorongoro Camp 

SAFARIS EM SERVIÇO REGULAR
Safaris efetuados com mais participantes, até a um máximo de 7 
lugares por veículo, em datas de partida específicas, conforme os 
lodges escolhidos e de acordo com o percurso indicado. 

TENTED CAMPS
Oferecem os mesmos serviços de um safari lodge: receção, área 
de convívio, restaurante/bar e piscina (salvo algumas exceções). 
A diferença reside nos quartos, os quais poderão ser, em alguns 
casos, tendas especiais de tela com tetos exteriores. Todavia, o 
alojamento está dotado de todo o conforto e conta com casa de 
banho privativa com água quente.

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Nairobi

QUÉNIA

TANZÂNIA

11

AmboseliSerengeti

Kilimanjaro
Karatu

Tarangire

1

1
Arusha

1

Ngorongoro2
1

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
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.

Visto Tanzânia 50 USD
É obtido e pago localmente à chegada ao aeroporto.
Passaporte com validade superior a 6 meses

SUPLEMENTOS AÉREOS
KLM                                                               CLASSE R N
Época Baixa : Restantes Datas BASE 70
Época Alta : 29 Jun - 14 Ago 80 160

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.


