QUÉNIA
“Coração do Quénia”
6 dias / 3 noites
Saídas: Segunda, quarta, quinta e sábado.
Nairobi e Masai Mara
Dia 1 - Portugal / Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos duas horas de antecedência para formalidades de embarque.
Partida em voo com destino a Nairobi, via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 2 - Nairobi
Chegada a Nairobi e transfere para o hotel. Resto de dia livre para descansar ou realizar uma excursão
opcional. Alojamento.
Dia 3 - Nairobi / Reserva Nacional de Masai Mara (Pensão Completa)
Pequeno-almoço. Chegada ao hotel, partida em direção à reserva de Masai Mara, via Narok. Continuação
da viagem através dos campos de trigo e cevada, antes de chegar a Masai Mara, a tempo do almoço. Safari
da parte da tarde. Chegada ao alojamento ao pôr-do-sol. Jantar e alojamento.
Dia 4 - Reserva Nacional de Masai Mara (Pensão Completa)
Depois do pequeno-almoço, saída para safari. Regresso ao lodge para almoçar. Safari durante a tarde.
Regresso ao lodge. Alojamento.
Dia 5 - Reserva Nacional de Masai Mara / Nairobi / Zanzibar
Depois do pequeno-almoço partida em direção a Nairobi. À hora indicada, transfere para o aeroporto para
saída em avião para Zanzibar. Chegada e transfere para o hotel escolhido.
Dias 6 a 8 - Zanzibar
Dias livres. Estadia no hotel de categoria escolhida. Aproveite para descansar na “ilha das Especiarias” e cuja
cidade principal, Stone Town, é Património da Humanidade.
Dia 9 – Zanzibar/ Portugal
Pequeno almoço e transfere à hora indicada para o aeroporto. Saída de avião para Portugal, via cidade de
ligação.
Dia 10 - Portugal
Chegada.

HOTÉIS PREVISTOS

Opção 1
Nairobi (1 noite)
Masai Mara (2 noites)

The Sarova Stanley 5* (quarto
deluxe)
Mara Sopa Lodge, Mara Leisure
Camp e Azure Mara Haven

Opção 2
The Sarova Stanley 5* (quarto
deluxe)
Sarova Mara Camp, Ashnil Mara
Camp e Kandili O Similar

O nosso preço inclui:
• Passagem aérea em voo regular e em classe económica.
• 3 noites de safari nos hotéis previstos similares.
• Regime de pensão completa, excepto em Nairobi.
• Safari em minibus (8 lugares, janela garantida) com guia/condutor em espanhol.
• Entradas nos parques, taxas governamentais.
• Oferta a cada cliente de água mineral durante o safari.
• Seguro de viagem.
Extensão:
• Passagem aérea em voo regular em classe turística entre Nairobi e Zanzibar.
• 4 noites de alojamento em Zanzibar, no hotel e regime escolhidos.
• Transferes i/v em serviço regular.
• Taxas de aeroporto e de combustível (sujeitas a alteração até à emissão dos bilhetes).
O nosso preço não inclui:
Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, extras de carácter pessoal e
qualquer outro serviço não mencionado no itinerário. Visto obrigatório para Quénia e Tanzânia (cerca de
$50 por pessoa).
Observações:
Destino com condições de cancelamento mais restritas, por favor consulte-nos.
Bagagem:
Devido a restrições no transporte, a bagagem não deverá ser rígida, nem ter mais de 15kg e 64x64cm.

