MARAVILHAS DO QUÉNIA
Visitando Nairobi, Samburu, Aberdares, Lago Nakuru e Masai Mara
DATAS DE PARTIDA:
TODOS OS DOMINGOS
DE 01 AGOSTO 2021 A 18 DEZEMBRO 2022

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIOS

1º Dia – PORTO ou LISBOA / NAIROBI
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a partida. Formalidades de embarque e partida em voos regulares
com destino a Nairobi, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
2º Dia – NAIROBI
Chegada ao aeroporto Jomo Kenyatta, assistência e transporte para o Hotel Tamarind Tree ou similar. Resto da tarde livre e
alojamento.
3º Dia – NAIROBI / SAMBURU
Pequeno-almoço no hotel. Logo pela manhã, saída de Nairobi rumo a norte passando por Thika e pela região das extensas plantações
de chá e café, com destino à Reserva Nacional de Samburu. Almoço no lodge. De tarde após um breve descanso, safari pela região
durante a qual terá oportunidade de observar a riqueza da sua fauna e flora. Regresso ao lodge ao pôr-do-sol. Jantar e alojamento no
Samburu Game Lodge ou similar.
4º Dia – SAMBURU
Estadia no lodge em regime de pensão completa. De manhã e de tarde safaris fotográficos para observação da fauna da região, no seu
habitat natural.
5º Dia – SAMBURU / ABERDARES
Pequeno-almoço no lodge e saída para o Parque Nacional de Aberdares, situado somente a 17 km de Nyeri e a 100 km da capital.
Região rica em vida animal, em especial elefantes, macacos, leões, leopardos e antílopes. Almoço no Hotel Outspan. Após o almoço,
continuação para o famoso Treetops. Jantar e alojamento no Treetops Lodge ou similar.
6º Dia – ABERDARES / LAGO NAKURU
Pequeno-almoço no lodge. Saída bem cedo do Treetops com destino ao Parque Nacional do Lago Nakuru, passando por Nyahururu.
Almoço no lodge. Nakuru, amplo lago salgado situado perto do Rift Valley, a 156 km a noroeste de Nairobi, é famoso pela grande
quantidade de flamingos que aqui habitam sazonalmente. De tarde, após um breve descanso saída para um safari na região,
regressando ao lodge ao entardecer. Jantar e alojamento no Lake Nakuru Lodge ou similar.
7º Dia – LAGO NAKURU / MASAI MARA
Pequeno-almoço no lodge. De manhã, saída em direção à Reserva Nacional de Masai Mara passando por Narok e Mai-Mahiu. Almoço
no lodge. De tarde safari pela região durante a qual terá oportunidade de observar a riqueza da sua fauna e flora. Jantar e alojamento
no Keekorok Lodge ou similar.

8º Dia – MASAI MARA
Estadia no acampamento em regime de pensão completa. De manhã e de tarde safaris fotográficos para observação da fauna da
região, no seu habitat natural.
9º Dia – MASAI MARA / NAIROBI / LISBOA ou PORTO
Pequeno-almoço no lodge. Saída de regresso a Nairobi atravessando as extensas planícies da região do Rift Valley. Chegada a meio do
dia à capital do Quénia. Em hora a indicar localmente transporte para o aeroporto de Jomo Kenyatta. Formalidades de embarque e
partida em voos regulares com destino a Lisboa ou Porto, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia – LISBOA ou PORTO
Chegada a Portugal ao final da tarde. FIM DA VIAGEM

O PREÇO INCLUI:

• Passagem aérea em classe económica para percurso Porto ou Lisboa / Cidade de Ligação / Nairobi e volta,
em voos regulares, com direito ao transporte de 1 mala de bagagem;
• Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;
• Safari fotográfico acompanhado por guia/chauffeur falando inglês ou espanhol (dependendo da disponibilidade);
• Transporte em viaturas próprias para safaris fotográficos;
• Alojamento nos hotéis/lodges indicados ou similares, em quartos com banho, incluindo o pequeno-almoço;
• Refeições de acordo com o itinerário (6 almoços e 6 jantares);
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto e combustível;
• Seguro Multiviagens PVFM3K+COVID19 OT+CIV B.
O PREÇO NÃO INCLUI:

• Bebidas às refeições e Gratificações (bagageiros, motorista, guia e restaurantes);
• Despesas de carácter pessoal e tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Visto obrigatório de entrada no Quénia (aproximadamente USD 55).

