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A ICÁRION nasce da experiência de um grupo de
profissionais do turismo convencidos que é possível
inovar na forma de trabalhar, mantendo a essência
de realizar os sonhos dos seus clientes. Esta forma de
pensar coincide em pleno com a nossa matriz, o Grupo
Hoteleiro Iberostar.

Personalização. O mundo das viagens deve adaptar-se
aos tempos atuais, aproveitando as novas tecnologias
para fazer chegar a cada Cliente um produto turístico
personalizado, pensado em satisfazer as suas
necessidades e responder a qualquer desejo. Um
produto adaptado ao público jovem e ao sénior, aos
que viajam sozinhos ou aos que preferem em grupo,
aqueles que querem descansar numa praia ou que
querem conhecer outra cultura.
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Eficácia. Desenhámos para os nossos Clientes o nosso
site e o nosso sistema de reservas online, onde cada
Cliente pode encontrar, através de uma segmentação
temática, a viagem que melhor se adapte às suas
necessidades e a obter um preço baseado em
disponibilidades reais dos serviços.

Sustentabilidade. Estamos conscientes que a
Sustentabilidade hoje em dia é uma obrigação tanto
individual como coletiva, que devemos preservar o
que nos rodeia e que devemos conseguir com que
o turismo seja uma ferramenta de distribuição de
riqueza entre os mais desfavorecidos. Esta realidade
tem estado presente em todas as nossas decisões.

Orientação. Não nos esquecemos de um dos atores
fundamentais da nossa actividade, os Agentes de
Viagem, os nossos maiores aliados para conseguir
o êxito final de qualquer viagem. Para eles,
desenvolvemos uma secção privada que permitirá
dar aos viajantes uma informação muito mais ágil e
prática, no seu trabalho impagável na assessoria e
seleção de produtos.

NOSSOS VALORES
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A ICÁRION faz orgulhosamente parte do ADN da IBEROSTAR, a companhia
hoteleira espanhola mais comprometida com o meio ambiente. Com mais
de 80% dos seus hotéis em primeira linha de praia, a companhia centra os
seus objetivos na conservação do mares e oceanos, para contribuir com um
turismo cada vez mais sustentável.
Estando plenamente conscientes que necessitamos do planeta, não entendemos
o turismo se não for sustentável. Os nossos objetivos de crescimento
económico estão alinhados com os nossos objetivos que se baseiam em 3
eixos de sustentabilidade: social, económico e ecológico. Por esta razão, a
sustentabilidade é parte integrante da ICÁRION desde os seus primórdios.

Entre outras medidas que constam da linhas mestras
do nosso codigo de RSC destacamos as seguintes:
• Manter uma relação de confiança baseada no respeito
e benefício mutuo com os nossos fornecedores à
volta do mundo, priorizando a colaboração com
representantes locais para contribuir e criar valor
junto das comunidades onde operamos.
• Reduzir o uso dos plásticos em nossos escritórios.
• Digitalizar todos os processos internos
• Eliminar os catálogos impressos, editando-os
exclusivamente de forma virtual no nosso website.
• Substituir toda a documentação de viagem tradicional
por uma documentação digital através da nossa APP
de viajantes.

COMPENSAÇÃO DA NOSSA PEGADA DE CO₂
A actividade turística tem também um impacto negativo
nas alterações climáticas devido, entre outros motivos,
a emissão de gases com efeito de estufa na atmosfera,
especialmente durante o transporte aéreo.
É por esse motivo, além de contarmos com processos
internos mais sustentáveis, que na ICÁRION,
implementámos uma política de compensação de CO2.
Em todas as nossas viagens, está sempre incluída, sem
custo adicional para os nossos clientes, a compensação
das emissões de CO2 dos seus voos de forma a contribuir
para a reflorestação e conservação das florestas em
diferentes partes do mundo. Poderá descobrir os nossos
projetos de compensação de CO2 no nosso site.
Um passageiro ICARION é um viajante responsável!
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SUSTENTABILIDADE
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A App Icárion destaca dois dos
nossos pilares mais importantes:
sustentabilidade e digitalização. Esta
App irá guardar toda a documentação
da viagem, substituindo o modelo
físico tradicional de sacos de plástico
e documentos em papel, oferecendo
também informações muito mais
actualizadas e em tempo real,
permitindo que os nossos viajantes
estejam sempre ligados a todos os
prestadores de serviços.

NOTIFICAÇÕES
Não há necessidade de e-mail ou contas whatsapp.
• Notificações do horário e de embarque de voos
especiais.
• Informações dos guias sobre os horários de recolha
para transferes e excursões.
• Qualquer informação importante da agência ou da
Icárion

INFORMAÇÃO
• Acesso a ficha do destino.
• Links para representações de turismo do destino.
• Links para guia turistico do destino (espetáculos,
eventos especiais, etc.).
• Previsão meteorológica do destino em tempo real.
• Localização dos hotéis reservados, com informação
de como chegar lá, etc.

DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
• Itinerário interativo.
• Bilhetes de avião.
• Links para obter cartões de embarque.
• Vouchers para o hotel e outros serviços.
• Apólice de seguro.
• Documentação própria da agência de viagens

CONTACTOS DIRETOS
• Telefone de assistência 24 horas.
• Companhia de Seguros.
• Receptivos locais
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E MUITO MAIS...

• Possibilidade de participar em concursos temáticos
(fotografia, desenho, etc.) de acordo com o destino.
• Informação sobre o impacto da pegada de CO2.
• Comentários e avaliação da viagem.

APP ICÁRION
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Na ICÁRION pensamos que cada viajante é único e para
o ajudar a eleger o programa que melhor se adapte a
cada um, toda a nossa programação está segmentada e
identificada de forma a facilitar a pesquisa.

A nossa programação incluí, entre outros, os seguintes
tipos de viagem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Luas de mel
Viagens em família
Singles
Séniors +60
Praias paradisíacas
Grandes viagens
Circuitos clássicos europeus
Safaris fotográficos
Fly & drives
Viagens em privado e à medida
Circuitos exclusivos icárion
Luxo
Escapadas
Viagens de comboio
Cruzeiros e mini cruzeiros
Viagens gastronómicas
Férias ecológicas & glamping
Explorer

TIPOS DE
VIAGEM
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LUAS DE MEL
Uma seleção das viagens mais procuradas para
casais, mas também algumas novidades neste
segmento. Normalmente são viagens com uma
primeira parte a nível cultural ou de natureza,
seguida de uma estância na praia. Para os casais que
desejem apenas descansar, temos também estadias
nas melhores praias do mundo com uma vasta
seleção de hotéis.

VIAGENS EM FAMÍLIA
Viagens pensadas para que desfrutem os mais
pequenos e também os maiores. Contamos com
uma ampla seleção de viagens aos maiores e
mais incríveis parques de atrações do mundo,
completando-as com outras atividades na zona.
A nossa proposta de viagens em família é muito
variada, mas sempre baseada em experiências que
permitam que todos desfrutem.

SINGLES
Viagens pensadas para que ninguém se sinta sozinho
a viajar. Viagens em grupo de dimensão média que
facilita a integração de todos os membros, viagens
privadas, viagens de comboio ou cruzeiros, viagens a
um determinado evento, etc. Damos especial atenção
à negociação dos suplementos de quarto individual (ou
mesmo gratuidades) para esses programas.

SÉNIORS +60
Com base na nossa experiência,
oferecemos viagens que mais êxito
têm entre os jovens viajantes com
mais de 60 anos. As propostas são
muito variadas porque a vontade
de viajar deste amplo grupo
também é muito variada.

PRAIAS PARADISÍACAS
Oferecemos uma cuidada seleção hoteleira nas
melhores praias do mundo: desde as Maldivas até
à Maurícia, passando pelas Seychelles, Zanzibar,
Polinésia Francesa ou o Sudeste Asiático e as Ilhas
das Caraíbas. Nestas viagens, o hotel é o ingrediente
principal pelo que oferecemos apenas os melhores,
nas várias tipologias de quarto, para satisfazer as
necessidades de cada viajante.
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GRANDES VIAGENS
Os melhores itinerários dos cinco
continentes para que possa descobrir a
sua cultura, as suas paisagens e as suas
gentes, sob o prisma de uma seleção
criteriosa de fornecedores e serviços.

CIRCUITOS CLÁSSICOS EUROPEUS
Oferecemos uma forma diferente de conhecer
a Europa através dos nossos circuitos, com
uma seleção hoteleira cuidada e com um
profundo conhecimento de cada destino.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viagens que permitem desfrutar de uma exótica
fauna selvagem, de tribos locais, maravilhosos
pores-do-sol, gastronomia requintada e, ainda por
cima, combinadas com algumas das melhores praias
do mundo. Embora os safaris mais conhecidos e
procurados sejam no continente africano, também
podemos desfrutar de safaris na Índia (Tigres), Sri
Lanka (Yala), Indonésia (Orangotangos) e em vários
países da América do Sul.
FLY & DRIVES
Para os que preferem movimentar-se à
vontade, conduzindo um carro de aluguer,
oferecemos rotas por todo o mundo com
todos os serviços previamente reservados
e toda a informação necessária para que a
viagem seja um sucesso. E sempre com o
apoio dos nossos representantes no destino.
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VIAGENS DE COMBOIO
Oferecemos programas onde o comboio é o principal
protagonista, quer porque toda a viagem se realiza a
bordo ou porque é uma componente de um programa
mais vasto. Oferecemos programas nos melhores
e mais luxuosos comboios do mundo (Expresso do
Oriente, Palace on Wheels, The Rovos Rails, etc) e
também programas que incluem trajetos em comboio
como em Machu Picchu ou no Japão.

VIAGENS EM PRIVADO E À MEDIDA

A nossa equipa de especialistas pode tornar realidade
a viagem que sonhou, sempre com os melhores
serviços e a melhor qualidade. Oferecemos viagens
privadas em todo o mundo, a partir da seleção dos
representantes mais adequados em cada país e uma
equipa técnica que já fez milhares de viagens à medida
e que conhece o melhor para cada viajante.

CIRCUITOS EXCLUSIVOS ICÁRION
Viagens em que só participam os nossos
clientes, desenhadas por nós e que incluem
os serviços que pensamos melhor se
adaptarem aos gostos dos nossos clientes.
Normalmente o itinerário é fechado e tem
datas de saída específicas.

LUXO
Uma série de itinerários que incluem
serviços de gama alta para os que procuram
uma satisfação máxima. Selecionámos
os melhores hotéis, os melhores guias,
transportes e, sobretudo, as melhores
experiências, uma vez que o luxo se
encontra nos pequenos detalhes.

ESCAPADAS
Viagens curtas mais intensas a cidades
europeias ou noutros continentes.
Procuramos sempre mais do que o mais
clássico, avião + hotel, para conseguir que
a experiência seja muito mais completa.
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CRUZEIROS E MINI CRUZEIROS
Os amantes dos cruzeiros também
encontram na nossa programação
propostas muito interessantes de
cruzeiros ou mini cruzeiros, tanto
marítimos como fluviais.

GASTRONÓMICAS
A gastronomia faz parte de uma viagem e é um
especto cada vez mais relevante na hora de escolher
um destino ou um programa. Na nossa programação
encontra alguns programas com uma importante
orientação para a cozinha local, em destinos que nos
últimos anos se têm convertido em paraísos para os
paladares mais requintados, como o Peru, o Japão
ou a Índia.

FÉRIAS ECOLÓGICAS & GLAMPING
Selecionámos alguns programas a
pensar nos amantes da natureza e da
ecologia, contando com fornecedores
especializados e dedicados ao conceito da
sustentabilidade.

EXPLORER
Programas concebidos para quem quer viver novas
experiências, sair do caminho batido, afastando-se
do conceito tradicional de férias e alojamento em
hotéis convencionais. Viagens onde prevalece o
contacto com a população local, com um toque mais
físico por vezes, quer sob a forma de caminhadas ou
montanhismo ou onde poderá ficar num alojamento
que prioriza o contacto com a natureza.
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ÁFRICA
AUSTRAL
Natureza em estado puro, animais selvagens e
paisagens de incalculável beleza, praias
naturais e a autenticidade de uma
comunidade local, este destino tem tudo para
o cativar. Visite connosco os parques naturais
da África do Sul, mergulhe nas suas praias
virgens, descubra a sua fauna selvagem e
venha conhecer uma cultura autêntica que o
levará a ver o mundo de outra forma.
África do Sul, Botswana, Namíbia esperam
por si para esta experiência única.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.290 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes e visitas segundo itinerário, em serviço
regular em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 2 jantares durante o circuito, segundo itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo com guia ou motorista em espanhol.
· Safari de dia completo no Kruger (aproximadamente 8
horas), em veículo 4x4 aberto e guia em espanhol.
· Transporte em carro, autocarro ou minibus (mediante
número de passageiros).
· Entradas nos Parques do itinerário.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Tour Bourke’s Luck Potholes no Blyde River Canyon.
· Safari de dia inteiro no Kruger Park (aproximadamente 8
horas) em veículo 4x4 aberto, com guia em espanhol.
· Passeio panorâmico por Pretória incluindo o “Church
Square” (entrada não incluída).
· Estadia num das cidades mais fascinantes de África.

ESSÊNCIA DA ÁFRICA DO SUL
Joanesburgo, Parque Kruger, Cidade do Cabo

info

9 dias / 6 noites.

Uma viagem que combina uma experiência de safari para, com um pouco de sorte, poder fotografar os “Big 5”, com a visita a uma das cidades
mais vibrantes e cosmopolitas do mundo, uma cidade que nunca dorme e que oferece um leque variado de experiências e possibilidades para
famílias, casais ou para viajantes mais aventureiros, em busca de novas emoções.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Excursão regular de dia inteiro a Joanesburgo e Soweto.
· Excursão de dia inteiro a Península do Cabo.
· Excursão de dia inteiro “Combo” Cidade do Cabo e
Vinhedos.
· Excursão de dia inteiro para ver as baleias (de junho a
novembro).
· Mergulho com os tubarões em segurança numa jaula.
· Voo desde o Parque Kruger até à Cidade do Cabo
DATAS DE SAÍDA
A quinta-feira e domingo de 01/03/2022 a 15/12/2022

Dia 1 Portugal - Joanesburgo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Joanesburgo, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Joanesburgo
Chegada ao aeroporto de Joanesburgo e transfere para
o hotel com guia / motorista em espanhol. Resto do
dia livre. Opcionalmente e se houver tempo, é possível
realizar uma excursão regular de dia inteiro a Joanesburgo
e Soweto (a partir das 10h00) - Visita aos locais históricos
mais emblemáticos da cidade incluindo a casa-museu de
Nelson Mandela. Almoço num restaurante local. Em alternativa, existe uma excursão de meio-dia ao Soweto (sem
almoço incluído) a partir das 13h00. Alojamento.
Dia 3 Joanesburgo - Área de Kruger
Pequeno-almoço e saída do hotel (aproximadamente às
07h00) para a área do Parque Kruger passando pela província de Mpumalanga, com visita a locais de impressionante beleza como Bourke’s Luck Potholes no Blyde River
Canyon. Chegada à tarde ao lodge. Jantar e alojamento.
Dia 4 Área de Kruger (Meia pensão)
Safari fotográfico de dia inteiro em veículo 4x4 aberto,
pelo Parque Kruger com guia em espanhol. Regresso ao
ÁFRICA 2022/23

hotel pela tarde. O guia vai alternando entre os diferentes
veículos, caso haja mais de 09 pessoas. Serão dadas, pelo
hotel, umas caixas de piquenique com o pequeno-almoço,
uma vez que o horário de saída para o safari fotográfico
é às 05:30h, de forma a aproveitar ao máximo o dia. O almoço será livre num dos acampamentos do Parque onde
encontraremos um restaurante ou cafeteria. Dentro do
Parque Nacional Kruger não é permitido sair das estradas
assinaladas. A duração do safari é de aproximadamente 8
horas. Jantar e alojamento.

local. À tarde, regresso ao hotel. Visitar o Cabo da Boa
Esperança é quase uma obrigação. É um local com um ambiente especial devido a sua paisagem deslumbrante, com
o seu mar indomado, que lhe deu o apelido de “Cabo das
Tormentas”. Conhecer a Cidade do Cabo é uma experiência
avassaladora. Nem mesmo a melhor máquina fotográfica é
capaz de captar a beleza deste lugar. Por isso, recomendamos subir no teleférico (ou transporte alternativo quando
está fechado) para desfrutar da magnificência deste local
em todo o seu esplendor. Alojamento.

Dia 5 Área de Kruger - Joanesburgo - Cidade do Cabo
Pequeno-almoço e saída para Joanesburgo. Visita panorâmica a Pretória incluindo o “Church Square” e os “Unions
Building” (a visita não inclui a entrada nos monumentos,
só do exterior). Almoço livre. Transfere para o aeroporto
e voo com destino à Cidade do Cabo. Chegada e transfere
para o hotel com guia / motorista em espanhol. Existe a
opção de voar diretamente do Parque Kruger até a Cidade
do Cabo (consulte-nos). Alojamento.

Dia 7 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Dia livre. Opcionalmente, poderá
realizar uma excursão de dia inteiro “Combo” para visitar
a cidade e os famosos vinhedos do Cabo. Visita a Mother
City, o conhecido bairro “Bo Kaap” e os seus museus,
bem como a uma das adegas mais antigas da África
do Sul, para uma degustação de vinhos. Almoço num
restaurante local. Da parte da tarde, regresso ao hotel.
A Cidade do Cabo é uma das cidades mais cosmopolitas e vibrantes do continente africano. A sua natureza
espetacular, as suas magníficas praias, a vida noturna e
os seus arredores, fazem da Cidade do Cabo uma cidade
única que oferece experiências a todo o tipo de viajante.
Desde a observação de baleias na cidade costeira vizinha
de Hermanus (apenas de julho a novembro), como nadar

Dia 6 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Dia livre. Opcionalmente, poderá realizar
uma excursão de dia inteiro pela Península. Chegada ao
Cabo da Boa Esperança, visitando pelo caminho a Ilha das
Focas e uma colônia de pinguins. Almoço num restaurante

com tubarões-brancos em Gaansbai (sempre em segurança numa jaula), fazer caminhadas na Table Mountain,
parapente ... as possibilidades são infinitas. Sem esquecer,
claro, de saborear um café na famosa “Victoria and Alfred
Waterfront” ou ainda passear pela sempre animada
Long Street ou pelos esplêndidos “Company Gardens”.
Alojamento.
Dia 8 Cidade do Cabo - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal, via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete a sua viagem visitando as extraordinárias Cataratas Victoria porque, em palavras de
David Livingstone, “até os anjos deveriam deter o
seu voo para contemplar um espetáculo
como este”. A cereja no topo do bolo depois
de uma extraordinária viagem é sem dúvidas
desfrutar de uns dias de descanso numa praia
paradisíaca para aproveitar o sol, a areia e um
perfeito mar azul. Desfrute da amabilidade da
Ilha da Maurícia, das águas cristalinas das Seychelles ou ainda da exclusividade das Maldivas.
Verifique a nossa ampla seleção hoteleira e
escolha o alojamento que mais deseja. Esqueça o
mundo à sua volta numa vila com piscina privada
ou desfrute ainda de um magnifico pôr do sol
desde a sua varanda com vista para o mar. Dê
uma vista de olhos às nossas excursões opcionais
e torne a sua viagem inesquecível.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel		
C (3*/4*)
Joanesburgo
Silverbirch @ Birchwood
Área do Kruger Greenway Woods
Cidade do Cabo Park Inn Foreshore by
Radisson
B (4*)

Joanesburgo
Silverbirch @ Birchwood
Área do Kruger Premier Winkler
Cidade do Cabo Park Inn Foreshore by
Radisson

A (4*Sup/5*) Joanesburgo
De Oreale
Área do Kruger Country Boutique Hotel
Cidade do Cabo Radisson Residence
A TER EM CONTA
No caso de viagens com menores de 8 anos, o safari
deverá ser realizado (por motivos de segurança), em
veículo 4x4 fechado com suplemento.
No Parque Kruger, o guia vai alternando entre os
diferentes veículos, caso haja mais de 09 pessoas.
As visitas na área de Mpumalanga (transfere desde
Joanesburgo até ao Parque do Kruger) estão sujeitas à
disponibilidade de tempo e condições meteorológicas.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.760 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
Transferes e visitas segundo itinerário, em serviço
partilhado regular em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) cat B
(4*/5*), no regime indicado no itinerário.
· 1 almoço e 2 jantares segundo itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo com guia ou motorista em espanhol.
· Safaris fotográficos em veículo 4x4 aberto e guia em
espanhol, na reserva privada no Parque Kruger.
· Transporte em carro, autocarro ou minibus (mediante
número de passageiros).
· Entradas nos Parques do itinerário.
· Seguro de viagem.
Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Tour Bourke’s Luck Potholes no Blyde River Canyon.
· 3 safaris fotográficos em veiculo 4x4 aberto na reserva
privada na área Kruger Park, com guia em espanhol.
· Estadia num das cidades mais fascinantes de África.

ESSÊNCIA DA ÁFRICA DO SUL EM RESERVA PRIVADA
Joanesburgo, Kruger em reserva privada, Cidade do Cabo

info

9 dias / 6 noites.

Uma viagem que combina o melhor dos dois mundos: uma experiência de safari em reserva privada, longe das multidões, e uma estadia numa
das cidades mais vibrantes do continente africano.
Dia 1 Portugal - Joanesburgo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Joanesburgo, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Joanesburgo
Chegada ao aeroporto de Joanesburgo e transfere para
o hotel com guia / motorista em espanhol. Resto do
dia livre. Opcionalmente e se houver tempo, é possível
realizar uma excursão regular de dia inteiro a Joanesburgo e Soweto (a partir das 10h00) - Visita aos locais
históricos mais emblemáticos da cidade incluindo a casa-museu de Nelson Mandela. Almoço num restaurante
local. Em alternativa, existe uma excursão de meio-dia
ao Soweto (sem almoço incluído) a partir das 13h00.
Alojamento.
Dia 3 Joanesburgo - Reserva privada na área de Kruger
(Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída do hotel (aproximadamente às 07h00) para a área do Parque Kruger passando
pela província de Mpumalanga, com visita a locais de
impressionante beleza como Bourke’s Luck Potholes no
Blyde River Canyon. Chegada à tarde ao lodge. Jantar e
alojamento.
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Dia 4 Reserva privada na área de Kruger
(Pensão completa)
Logo pela manhã, após o chá ou café, saída em veículo
4x4 (aberto) para safári fotográfico com guia de língua
espanhola. O guia vai alternando entre os diferentes
veículos, caso haja mais de 09 pessoas. Regresso ao lodge
para tomar o pequeno-almoço. Tempo livre. Almoço no
lodge e tempo livre até o horário de saída para o safári da
tarde. Longe das multidões do Parque Nacional, a reserva
privada oferece uma experiência muito mais íntima na
esplêndida natureza da África do Sul. Jantar e alojamento.
Dia 5 Área de Kruger - Joanesburgo - Cidade do Cabo
De manhã cedo, depois de tomar um chá ou café, saída em
veículo 4x4 aberto para um safári fotográfico na reserva.
Regresso ao lodge para tomar o pequeno-almoço e saída
para o aeroporto de Joanesburgo. Almoço piquenique pelo
caminho. Chegada ao aeroporto de Joanesburgo e partida
em voo regular para a Cidade do Cabo. Chegada e transfere
para o hotel. Existe a opção de voar diretamente do Kruger
para a Cidade do Cabo (consulte-nos). Alojamento.
Dia 6 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Dia livre. Opcionalmente, poderá realizar uma excursão de dia inteiro pela Península. Chegada

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Excursão regular de dia inteiro a Joanesburgo e Soweto.
· Excursão de dia inteiro a Península do Cabo.
· Excursão de dia inteiro “Combo” Cidade do Cabo e
Vinhedos.
· Excursão de dia inteiro para ver as baleias (de junho a
novembro).
· Mergulho com os tubarões em segurança numa jaula.
· Voo desde o Parque Kruger até à Cidade do Cabo.
DATAS DE SAÍDA
Datas de partida à quinta-feira e domingo de 01/03/2022
a 15/12/2022

ao Cabo da Boa Esperança, visitando pelo caminho a Ilha
das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço num restaurante local. À tarde, regresso ao hotel. Visitar o Cabo da
Boa Esperança é quase uma obrigação. É um local com um
ambiente especial devido a sua paisagem deslumbrante, com o seu mar indomado, que lhe deu o apelido de
“Cabo das Tormentas”. Conhecer a Cidade do Cabo é uma
experiência avassaladora. Nem mesmo a melhor máquina
fotográfica é capaz de captar a beleza deste lugar. Por isso,
recomendamos subir no teleférico (ou transporte alternativo quando está fechado) para desfrutar da magnificência
deste local em todo o seu esplendor. Alojamento.
Dia 7 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Dia livre. Opcionalmente, poderá
realizar uma excursão de dia inteiro “Combo” para visitar
a cidade e os famosos vinhedos do Cabo. Visita a Mother
City, o conhecido bairro “Bo Kaap” e os seus museus,
bem como a uma das adegas mais antigas da África
do Sul, para uma degustação de vinhos. Almoço num
restaurante local. Da parte da tarde, regresso ao hotel.
A Cidade do Cabo é uma das cidades mais cosmopolitas e vibrantes do continente africano. A sua natureza
espetacular, as suas magníficas praias, a vida noturna e
os seus arredores, fazem da Cidade do Cabo uma cidade

única que oferece experiências a todo o tipo de viajante.
Desde a observação de baleias na cidade costeira vizinha
de Hermanus (apenas de julho a novembro), como nadar
com tubarões-brancos em Gaansbai (sempre em segurança numa jaula), fazer caminhadas na Table Mountain,
parapente ... as possibilidades são infinitas. Sem esquecer,
claro, de saborear um café na famosa “Victoria and Alfred
Waterfront” ou ainda passear pela sempre animada
Long Street ou pelos esplêndidos “Company Gardens”.
Alojamento.
Dia 8 Cidade do Cabo - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal, via cidade de ligação. Noite a bordo
Dia 9 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete a sua viagem visitando as extraordinárias Cataratas Victoria porque, em palavras de
David Livingstone, “até os anjos deveriam deter o
seu voo para contemplar um espetáculo
como este”. A cereja no topo do bolo depois
de uma extraordinária viagem é sem dúvidas
desfrutar de uns dias de descanso numa praia
paradisíaca para aproveitar o sol, a areia e um
perfeito mar azul. Desfrute da amabilidade da
Ilha da Maurícia, das águas cristalinas das Seychelles ou ainda da exclusividade das Maldivas.
Verifique a nossa ampla seleção hoteleira e
escolha o alojamento que mais deseja. Esqueça o
mundo à sua volta numa vila com piscina privada
ou desfrute ainda de um magnifico pôr do sol
desde a sua varanda com vista para o mar. Dê
uma vista de olhos às nossas excursões opcionais
e torne a sua viagem inesquecível.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotéis		
Joanesburgo
Silverbirch @ Birchwood
Reserva Privada
Moditlo
Cidade do Cabo
Park Inn Foreshore by Radisson
A TER EM CONTA
No caso de viagens com menores de 8 anos, o safari
deverá ser realizado (por motivos de segurança), em
veículo 4x4 fechado com suplemento.
Na reserva privada no Parque Kruger, o guia vai alternando
entre os diferentes veículos 4x4 durante os safaris, caso
haja mais de 09 pessoas.
As visitas na área de Mpumalanga (transfere desde
Joanesburgo até ao Parque do Kruger) estão sujeitas à
disponibilidade de tempo e condições meteorológicas.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 4.045€

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes privados na Cidade do Cabo e Joanesburgo
com motorista em inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), cat. B
(4*) no regime indicado no itinerário.
· 3 almoços e 3 jantares segundo itinerário (sem bebidas).
· Safaris segundo itinerário em veículos partilhados com
ranger anglófono.
· Visitas em Joanesburgo e Cidade do Cabo, segundo
itinerário, em serviço privado, em inglês.
· Seguro de viagem.
Taxas de aeroporto e combustível.

ÁFRICA DO SUL ECOLÓGICA
Joanesburgo, Reserva privada de Makalali, Cidade do Cabo

info

11 dias / 8 noites.

Nesta viagem sustentável e activa terá a oportunidade de descobrir em primeira mão o Soweto, dormir numa das mais importantes reservas de
fauna do mundo, e visitar de uma forma diferente a Cidade do Cabo.
Dia 1 Portugal - Joanesburgo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Joanesburgo, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Joanesburgo
Chegada ao aeroporto de Joanesburgo e transfere para
o hotel. Resto do dia livre para desfrutar das instalações do hotel ou realizar alguma actividade opcional.
Alojamento.
Dia 3 Joanesburgo
Pequeno-almoço. Saída para um passeio de bicicleta guiado por Soweto, em privado. A excursão inicia-se com um
transfere privado para Soweto onde o guia irá espera-lo
com uma bicicleta e capacete. A primeira paragem é no
miradouro Orlando West and East. Visita aos arredores do
município, incluindo o famoso Orlando Stadium; o estádio
dos Orlando Pirates. Irá conhecer a história do Soweto
e de como é a vida hoje em dia neste local icónico da
África do Sul. Poderá conhecer, em primeira mão, pessoas
interessantes e experimentar a hospitalidade sul-africana. Outras paragens ao longo do caminho incluem
Mzhimphlope, a vibrante comunidade de Meadowlands,
e uma paragem numa das poucas mansões de Soweto,
propriedade do músico de jazz Abigail Khubeka. Algumas
visitas inspiradoras incluem o Memorial Hector Pieterson
e a Casa-Museu Nelson Mandela. Continuação do passeio
pelas pequenas ruas do município, com algumas paragens
nos vendedores ambulantes de sanduíches, frutas e
gelados. O passeio de bicicleta termina com uma refeição
tradicional servida ao ar livre antes de regressar ao hotel.
Tarde livre e alojamento.
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Dia 4 Joanesburgo - Hoedspruit - Reserva privada de
Makali (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere privado para o aeroporto
de Joanesburgo para embarque em voo com destino a
Hoedspruit. Chegada e transfere para o hotel. Safari ao
pôr do sol em veículos abertos, partilhados com outros
hóspedes e com um ranger anglófono. Há algo de especial
na savana ao final da tarde, os animais noturnos começam a mover-se após a sua letargia diurna. Localizada
na região de Lowveld de Limpopo, a Reserva privada de
Malaki, também conhecida como Makalali Conservancy,
estende-se por mais de 22.000 hectares de savana africana intocada atravessando uma série de colinas. Makalali,
que significa “lugar de descanso” em Shangaan, tem como
objetivo criar um santuário para a diversidade de fauna
e flora da área e restabelecer o antigo corredor de vida
selvagem que liga as Montanhas Drakensberg ao Parque
Nacional Kruger. É o lugar por excelência dos famosos Big
5: leões, rinocerontes, leopardos, elefantes e búfalos. Os
viajantes podem desfrutar de vistas magníficas, observar
uma abundante vida selvagem e aproveitar o mágico pôr
do sol africano. Jantar e alojamento.
Dias 5 Reserva privada de Makali (Pensão completa)
Depois de desfrutar de um café ou chá matinal, partida
para um safári ao nascer do sol nos veículos do lodge,
acompanhado por outros hóspedes e com um ranger anglófono. À medida que a luz do sol aparece no horizonte,
poderá apreciar a beleza da majestosa savana africana.
Regresso ao lodge para o pequeno-almoço e manhã livre
para desfrutar das instalações. Almoço e tempo livre. Ao
pôr do sol, novo safári nos veículos partilhados e com um
ranger anglófono. Jantar e alojamento.

Dia 6 Reserva privada de Makali (Pensão completa)
Depois de desfrutar de um café ou chá matinal, partida
para um safári ao nascer do sol nos veículos do lodge,
acompanhado por outros hóspedes e com um ranger
anglófono.
Dia 7 Makali - Hoedspruit - Cidade do Cabo
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto de Hoedspruit para embarque em voo com destino à Cidade do
Cabo. A cidade localizada na confluência entre os oceanos
Índico e Atlântico, aninhada entre as encostas da icónica
Table Mountain e as águas cor de safira da Table Bay, é
única e pitoresca. Algumas cidades possuem uma cultura
rica, uma vida noturna vibrante, uma atmosfera cosmopolita e uma arquitetura extraordinária, enquanto outras
têm paisagens deslumbrantes e extraordinárias maravilhas naturais. A Cidade do Cabo tem a sorte de ter todas
essas atrações e muito mais: o seu porto movimentado,
praias e vinhedos de renome mundial e os seus arredores
montanhosos repletos de flora e fauna diversificadas.
Transfere para o hotel e alojamento.
Dia 8 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço e saída para desfrutar de um passeio
de meio-dia pela Cidade do Cabo e Table Mountain,
com subida de teleférico (se o tempo o permitir). A
Table Mountain tornou-se o símbolo da Cidade do Cabo,
declarada uma das sete maravilhas naturais do mundo,
oferece vistas panorâmicas sobre a Cidade e a costa atlântica. Continuação com uma visita ao parque e jardins;
património que foi originalmente estabelecido no início
da década de 1650 por colonos europeus que vieram para
esta área. As hortas forneciam frutas e vegetais frescos

para os navios que procuravam reabastecer ao contornar
o Cabo na sua viagem para Leste. Os jardins oferecem
agora um refúgio natural à agitação da cidade. A excursão
continua para Wale Street, onde se encontra o emblemático monumento “Arch”, erguido para comemorar a
vida e obra de Desmond Tutu, carinhosamente conhecido
pelos sul-africanos como “O Arco”, assim como uma
homenagem aos valores da Constituição sul-africana. O
Arco foi construido junto à histórica Catedral de São Jorge,
também conhecida como a “Catedral do Povo” pelo seu
papel na resistência ao regime do apartheid. Adjacente
ao icónico Arch está o histórico Slave Lodge, que é um
dos edifícios mais antigos da Cidade do Cabo. Construído
em 1679 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais,
o edifício foi inicialmente usado como casa para mais de
9.000 escravos, condenados e doentes mentais até ao
início do século XIX, quando esse foi convertido em escritórios para o governo. Hoje em dia, o edifício histórico
contém uma série de exposições que abordam a história
controversa da escravidão na África do Sul. À medida que
se visita a cidade, poderá ficar com uma ideia da diversidade cultural que é o país. O passeio termina com uma
paragem no Truth Cafe, uma cafeteria artesanal inspirada
no steampunk que serve todos os cafés torrados à mão
num tambor vintage de ferro fundido. Regresso ao hotel.
Tarde livre e alojamento.
Dia 9 Cidade do Cabo (Meia pensão)
Pequeno-almoço. O dia será cheio de emoções fortes!
Saída para Simon’s Town para embarcar numa aventura em
Kayak acompanhado por um guia especializado. Os kayaks
são estáveis e perfeitos para quem não tem experiência.
Irá explorar as enseadas secretas escondidas por entre

as praias virgens e tentar neste ambiente natural avistar
alguma fauna localizada nesta área. Visita a colónia de
pinguins de Boulders Beach. Após uma paragem para
almoço, transfere para a Reserva Natural do Cabo da Boa
Esperança. Regresso à cidade por uma das rotas costeiras
mais belas do mundo, passando por Noordhoek, Chapmans
Peak Drive, Hout Bay e Atlantic Seaboard. Transfere para o
hotel e alojamento.
Dia 10 Cidade do Cabo - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até o transfere para o
aeroporto para voo de regresso a Portugal, via cidade de
ligação ou continuação de uma extensão opcional. Noite
a bordo.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Um passeio de bicicleta, de forma sustentável
no Soweto para descobrir esta área e sua cultura
profundamente enraizada.
· Descubra a impressionante fauna africana em safáris
fotográficos numa reserva privada, longe das multidões.
· Aproveite as zonas costeiras da África Austral navegando
em kayak.
· Visite os lugares mais importantes da Cidade do Cabo.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/2022 a 15/12/2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Joanesburgo
The Maslow
Reserva privada de Makalali Aha Makalali Main Lodge
Cidade do Cabo
Commodore Hotel
A TER EM CONTA
Itinerário à medida. É possível modificar os alojamentos, o
itinerário e as noites de estadia em cada local.

Dia 11 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete a sua viagem visitando as extraordinárias
Cataratas Victoria ou desfrute de uns dias de descanso numa praia paradisíaca da sua escolha.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 4.340 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes segundo itinerário, em serviço partilhado
regular em inglês, exceto na Cidade do Cabo onde o
serviço será em privado em inglês.
· Visitas segundo itinerário, em serviço partilhado regular
em inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) Cat. B
(4*/5*), no regime indicado no itinerário.
· 3 almoços e 5 jantares segundo itinerário (sem bebidas).
· Safari partilhado com ranger anglófono na reserva
privada de Thornybush.
· Entradas nos Parques do itinerário.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

POSTAIS DA ÁFRICA DO SUL & CATARATAS DE VICTORIA
Cidade do Cabo, Kruger em reserva privada, Joanesburgo, Victoria Falls

info

13 dias / 10 noites.

Uma viagem por alguns dos locais mais espetaculares da África do Sul: A descoberta de uma das cidades mais vibrantes do mundo, a experiência
de um safari numa reserva privada, longe das multidões e a visita ás deslumbrantes Cataratas de Victoria.
Dia 1 Portugal - Cidade do Cabo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Cidade do Cabo, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Cidade do Cabo
Chegada ao aeroporto e transfere para o hotel. Resto do
dia livre. Alojamento.
Dia 3 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Saída para realizar uma excursão de dia
inteiro pela Península. Chegada ao Cabo da Boa Esperança,
visitando pelo caminho a colónia de pinguins de Boulders
Beach e passando por Chapman’s Peak . À tarde, regresso
ao hotel. Visitar o Cabo da Boa Esperança é quase uma
obrigação. É um local com um ambiente especial devido
a sua paisagem deslumbrante, com o seu mar indomado,
que lhe deu o apelido de “Cabo das Tormentas”. Conhecer
a Cidade do Cabo é uma experiência avassaladora. Nem
mesmo a melhor máquina fotográfica é capaz de captar a
beleza deste lugar. Por isso, recomendamos subir no teleférico (ou transporte alternativo quando está fechado – não
incluído) para desfrutar da magnificência deste local em
todo o seu esplendor. Alojamento.
Dia 4 Cidade do Cabo
Depois do pequeno-almoço, saída para uma excursão de
dia inteiro pelos vinhedos do Cabo. Alguns destaques deste
passeio incluem a região vinícola de Paarl, o Vale Franschhoek e a cidade de Stellenbosch. Paragem na cidade de
ÁFRICA 2022/23

Paarl antes de chegar a Franschhoek com stop para fotos
na prisão Groot Drakenstein, donde Nelson Mandela foi
libertado em 1990. Esta pequena cidade localizada entre
as montanhas pode ser facilmente confundida com uma
pequena Suíça. O trajecto continua até a cidade universitária de Stellenbosch. É fácil entender por que Simon van
der Stel decidiu estabelecer uma vila aqui nas montanhas,
rodeado por uma paisagem espetacular. Da parte da tarde,
regresso ao hotel e alojamento.
Dia 5 Cidade do Cabo
Pequeno-almoço. Passeio de meio-dia pela Cidade do
Cabo e Table Mountain. Subida a lendária Table Mountain
de teleférico para desfrutar de vistas espetaculares. O
guia irá destacar o mais importante de um dos pontos
turísticos mais famosos do mundo e considerado uma da
7 Maravilhas da Natureza. Após a descida, continuação
com um pitoresco passeio pela costa e uma visita aos seus
famosos Jardins. A Cidade do Cabo é uma das cidades
mais cosmopolitas e vibrantes do continente africano. A
sua natureza espetacular, as suas praias magníficas e vida
noturna, fazem da Cidade do Cabo uma cidade única.
Alojamento.
Dia 6 Cidade do Cabo - Hoedspruit - Área de Kruger
(Meia pensão)
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto internacional da Cidade do Cabo para embarque em voo com
destino ao aeroporto de Hoedspruit. Chegada e transfere
para o lodge na reserva privada Thornybush. Aqui poderá

experienciar aventuras exclusivas de safári nesta reserva
privada onde irá encontrar os “Big 5”. Dependendo da
hora de chegada, almoço e safári partilhado ao pôr do sol
com um ranger anglófono. Jantar e alojamento.
Dia 7 Área de Kruger (Pensão completa)
Safaris partilhados ao nascer e pôr do sol com um ranger
anglófono.
Dia 8 Área de Kruger (Pensão completa)
Safaris partilhados ao nascer e pôr do sol com um ranger
anglófono. O lodge está localizado em frente a uma
fonte de água frequentemente visitada por hipopótamos
e é tão único quanto acolhedor. O safari é excecional
mesmo dentro do acampamento, especialmente durante
a estação seca, quando o bebedouro atrai manadas de
elefantes e búfalos. É o lugar perfeito para desconectar
e esquecer o mundo enquanto aprecia a diversidade da
vida selvagem diretamente desde o seu terraço.
Dia 9 Área de Kruger - Hoedspruit - Joanesburgo
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto de Hoedspruit para embarque em voo com destino a Joanesburgo.
Chegada e transfere partilhado efectuado pelo hotel.
Alojamento.

um cruzeiro inesquecível no Zambeze ao pôr do sol, com
bebidas e petiscos locais. Regresso ao hotel para jantar no
restaurante Makuwa-Kuwa. Alojamento.
Dia 11 Victoria Falls (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para uma visita partilhada às
Cataratas de Victoria com guia em inglês, do lado do Zimbabwe. Almoço no Restaurante Vulture Culture. Tempo
livre. Aproveite para apreciar o pôr do sol no terraço do
restaurante Victoria Falls Safari Lodge. À noite irá desfrutar de um divertido jantar-espetáculo no Boma, onde
poderá provar muitas das melhores carnes e iguarias do
Zimbabwe.
Dia 12 Victoria Falls - Cidade do Cabo - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino à Cidade do Cabo, seguindo-se o voo de
regresso a Portugal, via cidade de ligação. Noite a bordo.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete a sua viagem com uns dias de descanso numa praia paradisíaca para aproveitar
o sol, a areia e um perfeito mar azul. Desfrute
da amabilidade da Ilha da Maurícia, das águas
cristalinas das Seychelles ou ainda da exclusividade das Maldivas. Verifique a nossa ampla
seleção hoteleira e escolha o alojamento que
mais deseja. Esqueça o mundo à sua volta numa
vila com piscina privada ou desfrute ainda de
um magnifico pôr do sol desde a sua varanda
com vista para o mar. Dê uma vista de olhos às
nossas excursões opcionais e torne a sua viagem
inesquecível.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Descubra a deslumbrante Península do Cabo.
· Visite os belos vinhedos do Cabo.
· Conheça a Cidade do Cabo e sua lendária Table
Mountain.
· Safari numa reserva privada, longe das multidões.
· Visite as impressionantes Victoria Falls.
· Jantar-espetáculo no Boma, em Victoria Falls.
· Cruzeiro ao pôr do sol no Zambeze.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visto para o Zimbabwe não incluído.
· A categoria do hotel é determinada por uma
combinação de serviços, localização e atividades
oferecidas por cada estabelecimento.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/2022 a 15/12/2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade
Hotel
B
Cidade do Cabo
Commodore hotel
Reserva privada
na área do Kruger Thornybush Waterside Lodge
Joanesburgo
Peermont D’oreale Grande
Victoria Falls
Victoria Falls Safari Lodge
A TER EM CONTA
Visto para o Zimbabwe não incluído.
A categoria do hotel é determinada por uma combinação
de serviços, localização e atividades oferecidas por cada
estabelecimento.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Dia 10 Joanesburgo - Victoria Falls (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto e saída em
voo regular com destino a Victoria Falls. Chegada e transfere partilhado para o hotel. Durante a tarde desfrute de
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BOTSWANA ESSENCIAL &
CATARATAS DE VICTORIA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.800 €

Victoria Falls, Chobe, Moremi, Delta de Okavango

info

Joanesburgo, Victoria Falls, Chobe, Delta de Okavango

Dia 3 Victoria Falls
Pequeno-almoço e saída para passeio pelas Cataratas
com guia em inglês. Conhecidas originalmente como Mosi-oa-Tunya, “o fumo que troveja”, as Cataratas são uma
das maravilhas naturais do mundo. Não é de estranhar
que David Livingstone ao ver as mesmas exclamou que
até mesmo os anjos durante o seu voo deveriam parar
para ver um espetáculo como este. O nível da água das
Cataratas varia durante o ano e depende da precipitação.
Geralmente o nível máximo é atingido em Maio/Junho. O
nível das águas cai drasticamente nos meses de Outubro
a Novembro, quando algumas zonas ficam praticamente
secas, especialmente do lado da Zâmbia. É quando o nível
está mais baixo que se podem realizar algumas actividades emocionantes como nadar na “piscina do diabo” do
lado da Zâmbia, por isso há muito para descobrir durante
todo o ano. Opcionalmente, poderá realizar um cruzeiro
ao pôr do sol no Rio Zambeze (que inclui bebidas locais e
aperitivos) com regresso ao hotel ao final do dia. Como
outra excursão opcional, poderá ainda desfrutar de um
sobrevoo de helicóptero, conhecido como “o voo dos
anjos”. Os mais ousados podem desfrutar de actividades
mais radicais como bungee jumping ou rafting.
Dia 4 Victoria Falls - Chobe (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída em direção à fronteira com
o Botswana. Depois das formalidades de entrada,
transfere o alojamento. Almoço e safari ao pôr do sol
em veículo partilhado, com ranger anglófono. Chobe é
sem dúvidas um dos rios mais bonitos de África e possui
uma grande diversidade de vida selvagem. O rio Chobe
nasce nas terras altas do norte de Angola, percorrendo
enormes distâncias antes de chegar ao Botswana. Jantar
e alojamento.
Dia 5 Chobe (Pensão completa)
Safaris em 4x4 e de barco no Parque Nacional de Chobe,
em serviço partilhado com outros clientes e um ranger
a falar inglês. O Chobe é mundialmente famoso por
sua impressionante população de elefantes. Eles são os
reis indiscutíveis de Chobe. É comum vermos manadas
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Dia 1 Portugal - Joanesburgo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Joanesburgo, voo com escala. Noite a bordo.

gigantes a tomar banho ou a descansar na margem do
rio ao entardecer. Embora menos famoso que o Delta do
Okavango, Chobe surpreende pela sua importante fauna,
sua extraordinária paisagem e por ser um destino imprescindível para os amantes de fotografia de natureza.
Dia 6 Chobe - Delta de Okavango (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Kasane e
saída em avioneta até Okavango. Almoço e safari ao pôr
do sol em veículos próprios do Lodge, em serviço partilhado com outros hóspedes e ranger anglófono. Jantar e
alojamento.
Dia 7 Delta de Okavango (Pensão completa)
Safaris ao nascer e pôr do sol em veículos 4x4, lanchas
e / ou mokoro (barcos típicos da região), em serviço
partilhado, com ranger anglófono. O rio Okavango, depois
de descer das terras altas de Angola, inunda o deserto,
perdendo-se num labirinto de canais, pequenas ilhas e
lagoas. O Delta é o paraíso da mais variada fauna. Não
só é possível encontrar aqui os “Big 5” (leão, leopardo,
elefante, búfalo e rinoceronte) mas, pela abundância
de água, às vezes até leopardos e leões são obrigados a
atravessar os riachos, oferecendo um raro e magnífico
espetáculo que contribui para fazer do Okavango um dos
lugares mais fascinantes do continente. O nível de água
do Delta do Okavango varia ao longo do ano e depende
da precipitação. O tipo de actividades que se irão realizar
depende do nível das águas no momento da viagem.
Dia 8 Delta de Okavango - Maun - Joanesburgo - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeródromo para voo
com destino à Maun, seguindo-se o voo para Joanesburgo. A chegada, conexão para o voo de regresso a Portugal,
via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

info

Um percurso pelos mais formosos ecossistemas do Botswana e do Zimbabwe.

Um percurso pelos mais formosos ecossistemas do Botswana e do Zimbabwe.

Dia 2 Joanesburgo - Victoria Falls
Chegada a Joanesburgo e saída em voo regular com
destino às Victoria Falls. Chegada e transfere para o
hotel. Alojamento. Opcionalmente, poderá desfrutar
de um divertido jantar com espetáculo no La Boma.
Durante este jantar, não só terá a oportunidade de
se juntar aos músicos ao ritmo dos tambores, como
também provar algumas das delícias da cozinha do
Zimbabwe, incluindo carnes exóticas e, para quem se
atrever, a lagarta Mopane.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 4.400 €

11 dias / 8 noites.

9 dias / 6 noites.

Dia 1 Portugal - Joanesburgo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Joanesburgo, voo com escala. Noite a bordo.

BOTSWANA ESPLÊNDIDO &
CATARATAS DE VICTORIA

Dia 2 Joanesburgo - Victoria Falls
Chegada a Joanesburgo e saída em voo regular com destino às Victoria Falls. Transfere para o hotel. Alojamento.
SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas segundo itinerário, em
serviço regular em inglês.
· Avionetas em serviço regular entre Kasane/Okavango/
Maun.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 4 almoços e 4 jantares durante o circuito, segundo
itinerário (algumas bebidas locais estão incluídas em
Chobe e Okavango).
· Safari em serviço partilhado, oferecido pelo alojamento
com ranger anglófono.
· Entradas nos Parques nacionais do itinerário.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Tour às cataratas em inglês.
· Safari em 4x4 e de barco em Chobe.
· Safaris em veículos 4x4, barcos a motor e / ou mokoro
em Okavango.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiro ao entardecer pelo Zambezi.
· Sobrevoo em helicóptero nas cataratas.
· Jantar no The Boma em Victoria Falls.
· Almoço no Lookout Café.
· Canopy Tour.
· Canoeing.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/2022 a 15/12/2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
C (4*/4* Sup) Victoria Falls
Chobe
Delta de Okavango
B (4*/5*)
Victoria Falls
Chobe
Delta de Okavango
A (5*)
Victoria Falls
Chobe
Delta de Okavango

Hotel
Pioneers Vic Falls
Chobe Bush Lodge
Sango Safari Camp
Ilala Lodge
Chobe Elephant Camp
Khwai Bush Lodge
Victoria Falls Safari Club
Chobe Game Lodge
Sable Alley

A TER EM CONTA
Visto para o Zimbabwe não incluído.
A categoria do hotel é determinada mediante uma
combinação de serviços, localização e actividades
oferecidas por cada estabelecimento.
O itinerário pode ser feito ao contrário.
A opção B inclui o cruzeiro ao pôr do sol, dois jantares e
um almoço nas Victoria Falls.
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Dia 3 Victoria Falls
Pequeno-almoço e saída para passeio pelas Cataratas
com guia em inglês. Conhecidas originalmente como Mosi-oa-Tunya, “o fumo que troveja”, as Cataratas são uma
das maravilhas naturais do mundo. O nível da água das
Cataratas varia durante o ano e depende da precipitação.
Dia 4 Victoria Falls - Chobe (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída em direção à fronteira com o
Botswana. Depois das formalidades de entrada, transfere
para o alojamento. Almoço e safari ao pôr do sol em
veículo partilhado, com ranger falando inglês. O Chobe é,
sem dúvida, um dos rios mais bonitos de África e possui
uma grande diversidade de vida selvagem. O rio Chobe
nasce nas terras altas do norte de Angola, percorrendo
enormes distâncias antes de chegar ao Botswana. Como
os rios Okavango e Zambeze, o curso do Chobe é afetado
por falhas tectónicas que são extensões do Grande Vale
do Rift. Estes três rios poderosos têm mais água do que
todos os outros rios do Sul de África. Jantar e alojamento.
Dia 5 Chobe (Pensão completa)
Safaris em 4x4 e de barco no Parque Nacional de Chobe,
em serviço partilhado com outros clientes e com ranger
em inglês. O Chobe é mundialmente famoso pela sua
impressionante população de elefantes. Eles são os reis
indiscutíveis de Chobe. Embora menos famoso que o Delta do Okavango, Chobe surpreende pela sua importante
fauna, sua extraordinária paisagem e por ser um destino
imprescindível para os amantes de fotografia de natureza.
Dia 6 Chobe - Moremi (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Kasane
e saída em voo com destino à reserva Moremi, dentro do
ecossistema do Okavango. Almoço e safari ao pôr do sol.
Jantar e alojamento. Moremi é a única área oficialmente
protegida no Delta do Okavango e, como tal, tem uma enorme importância científica, ambiental e de conservação.
Dia 7 Moremi (Pensão completa)
Safaris ao nascer e pôr do sol em veículos 4x4, lanchas e
/ ou mokoro (barcos típicos da região), em serviço partilhado, com ranger em inglês. A Reserva Natural Moremi
é um santuário para a vida selvagem que cobre grande
parte da área oriental do Delta do Okavango e combina
cursos de água com áreas mais secas.
Dia 8 Moremi - Delta de Okavango (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeródromo e saída em
avioneta até ao coração do Okavango. Almoço e safari ao
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pôr do sol em veículos próprios do acampamento / lodge,
em serviço partilhado com outros hóspedes e ranger
anglófono. Jantar e alojamento.
Dia 9 Delta de Okavango (Pensão completa)
Safaris ao nascer e pôr do sol em veículos 4x4, lanchas
e / ou mokoro (barcos típicos da região), em serviço
partilhado, com ranger anglófono. O rio Okavango, depois
de descer das terras altas de Angola, inunda o deserto,
perdendo-se num labirinto de canais, pequenas ilhas e lagoas. O Delta é o paraíso da mais variada fauna. Não só é
possível encontrar aqui os Big 5 (leão, leopardo, elefante,
búfalo e rinoceronte) mas, pela abundância de água, às
vezes até leopardos e leões são obrigados a atravessar os
riachos, oferecendo um raro e magnífico espetáculo que
contribui para fazer do Okavango um dos lugares mais
fascinantes do continente.
Dia 10 Delta de Okavango - Maun - Joanesburgo Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeródromo para voo
com destino à Maun, seguindo-se o voo para Joanesburgo. À chegada, conexão para o voo de regresso a Portugal,
via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas segundo itinerário, em
serviço regular em inglês.
· Avionetas em serviço regular entre Kasane/Moremi/
Okavango/Maun.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 6 almoços e 6 jantares durante o circuito, segundo
itinerário (algumas bebidas locais estão incluídas em
Chobe, Moremi e Okavango).
· Safari em serviço partilhado, oferecido pelo alojamento
com ranger em inglês.
· Entradas nos Parques nacionais do itinerário.
· Seguro de viagem, taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Tour às cataratas em inglês.
· Safari em 4x4 e de barco em Chobe.
· Safaris em veículos 4x4, barcos a motor e / ou mokoro
em Moremi e no Okavango.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiro ao pôr-do-sol no Zambeze.
· Voo de helicóptero em Victoria Falls.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/2022 a 15/12/2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
D (3*/4*)
Victoria Falls
Chobe
Khwai
Delta de Okavango
C (4*/4* Sup) Victoria Falls
Chobe
Moremi
Delta de Okavango
B (4*/5*)
Victoria Falls
Chobe
Moremi
Delta de Okavango
A (5*)
Victoria Falls

Hotel
Pioneers Vic Falls
Chobe Bakwena Lodge
Sango Safari Camp
Setari
Ilala Lodge
Chobe Elephant Camp
Gunn’s Camp
Rra Dinare Camp
Victoria Falls Safari Club
Ngoma Safari Lodge
Kanana Camp
Shinde Camp
Victoria Falls hotel,
Classic room
Chobe
Chobe Game Lodge
Moremi
Camp Moremi
Delta de Okavango Camp Okavango

A TER EM CONTA
Visto para o Zimbabwe não incluído.
A categoria do hotel é determinada mediante uma
combinação de serviços, localização e actividades
oferecidas por cada estabelecimento.
O itinerário pode ser feito ao contrário.
A opção B inclui o cruzeiro ao pôr do sol, dois jantares e
um almoço nas Victoria Falls.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.115 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e actividades segundo itinerário, em
serviço regular partilhado em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), Cat.
C (Turística/Turística Sup.) no regime indicado no
itinerário.
· 3 almoços e 7 jantares durante o circuito, segundo
itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo do dia 3 ao dia 11 com guia ou
motorista/guia em espanhol.
· Água mineral durante os transferes em termos de
alumínio (1 litro por pessoa/dia).
· Transporte em carro, autocarro ou minibus (mediante
número de passageiros).
· Entradas nos Parques Nacionais do itinerário.
· Seguro de evacuação medica aérea em caso de
emergência.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safaris no Parque Nacional Etosha.
· Visita guiada às tribos Himba.
· Excursão para descoberta dos elefantes do deserto.
· Contemplação de pinturas de bosquímanos que datam
de milhares de anos.
· Cruzeiro em catamarã em Walvis Bay com snacks e
vinho espumante.
· Excursão ao desfiladeiro Sesriem.
· Tour pelas dunas espetaculares do deserto do Namibe.
· Visita ao centro das chitas.
· Caminhada com membros da tribo Bushmen.
· Safari em Kalahari em veículo 4x4 aberto com cocktail
ao pôr do sol.

CONTRASTES DA NAMÍBIA
Windhoek, Etosha, Twyfelfontein, Swakopmund, Walvis Bay, Deserto do Namibe e de Kalahari

info

12 dias / 9 noites.

Uma viagem que o levará por uma paisagem avassaladora entre os desertos do Namibe e do Kalahari, através da incomparável beleza do parque
de Etosha, com os seus elefantes gigantes, descobrindo o legado ancestral daqueles que povoaram estas terras em Twyfelfontein e muito mais.
Dia 1 Portugal - Windhoek
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Windhoek, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Windhoek
À Chegada, transfere para o hotel e alojamento.
Dia 3 Windhoek - Etosha (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Cedo de manhã, partida por estrada em
direção ao norte, passando por Okahandja e Otjiwarongo
(427 kms / 5 horas). Em Okahandja, se houver tempo
disponível, paragem para visitar o mercado de artesanato
Mbangura. Almoço pelo caminho (não incluído). Da parte
da tarde, saída para um curto safari no Parque Nacional
Etosha. Jantar e alojamento.
Dia 4 Etosha (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Safari de dia inteiro no Parque Nacional Etosha num veículo 4x4 do Lodge (serviço regular
a partilhar com outros clientes do lodge e com guia
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espanhol). Se houver mais de 9 passageiros, o guia irá
alternando entre os veículos para garantir pelo menos
meio-dia de safari em espanhol.
Dia 5 Etosha - Twyfelfontein (Meia pensão)
Após o pequeno-almoço, saída para a região de Damaraland, onde poderá apreciar a paisagem vulcânica com a
suas incríveis formações geológicas (484 kms / 6 horas).
Pelo caminho, encontro com os Himba, a tribo mítica que
vive apenas na Namíbia. Continuação até ao lodge para
o almoço (não incluído). Da parte da tarde, excursão nas
margens secas do rio de Damaraland em busca do famoso
Elefante do Deserto, em veículos de safári 4x4 abertos.
Jantar e alojamento.
Dia 6 Twyfelfontein - Swakopmund
Pequeno-almoço e saída para visitar as gravuras rupestres de Twyfelfontein, com 6.000 anos, e que constituem
a maior amostra de arte rupestre de África. Após a visita,
saída por estrada para Swakopmund (301 kms / 4 horas).
Tarde livre e alojamento.

Dia 7 Swakopmund - Walvis Bay - Deserto do Namibe
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída para Walvis Bay para desfrutar
de um cruzeiro em catamarã de onde poderá avistar golfinhos e leões marinhos enquanto saboreia as excelentes
ostras, canapés e espumante da região. Após o cruzeiro,
saída por estrada para o Deserto da Namibia passando
pelos desfiladeiros de Ghaub e Kuiseb até chegar à zona
de Sossusvlei (341 kms / 4 horas). Chegada ao lodge pela
tarde. Jantar e alojamento.
Dia 8 Deserto do Namibe (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã visita às dunas de Sossusvlei e
Deadvlei, algumas têm até 300 metros de altura. Dependendo da hora do dia, assumem cores diferentes, do amarelo
ao vermelho, passando por diversos tons de laranja. Subida
a uma das dunas para perceber a enorme imensidão deste
deserto. A excursão inclui um 4x4 para deslocar-se até
Deadvlei. Oportunidade de visitar o desfiladeiro Sesriem: os
séculos de erosão esculpiram este estreito desfiladeiro de
cerca de 1km de comprimento. No fundo do desfiladeiro,

que tem uma altura de 30-40 metros, estão piscinas naturais que se enchem na época das chuvas. O nome Sesriem
tem origem na época em que os pioneiros tinham que amarrar 6 medidas de couro para extrair a água das piscinas.
Almoço incluído num hotel na área de Sesriem.
Dia 9 Deserto do Namibe - Área de Kalahari
(Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída por estrada para o deserto de Kalahari (3,5 horas), com uma visita panorâmica
da área de Kalahari pelo caminho. Chegada ao lodge por
volta do meio-dia. Almoço incluído. À tarde, safari nos
veículos 4x4 do lodge, durante o qual poderá contemplar
um grande número de animais selvagens dentro desta
reserva privada. No fim do safari, cocktail ao pôr do sol
com snacks. Regresso ao lodge. Jantar e alojamento.
Dia 10 Área de Kalahari (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para desfrutar de uma caminhada
com membros da tribo Bushmen, caçadores-recolectores
considerados a tribo mais antiga de toda a África. Durante

a visita, de cerca de 1 hora e meia, poderá conhecer o
modo de vida desta tribo nómada. Continuação para a
visita a um centro de chitas, para observar de perto estes
extraordinários animais que hoje em dia são os felinos
mais ameaçados em África. A duração da visita será de
aproximadamente 1 hora e será acompanhado por um
guia hispânico. Regresso ao alojamento e resto do dia
livre. Almoço incluído no lodge. Jantar e hospedagem.
Dia 11 Kalahari - Windhoek - Portugal
Pequeno-almoço e saída por estrada até Windhoek (3
horas). Transfere para o aeroporto para voo de regresso
a Portugal, via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

DATAS DE SAÍDA
6 de março de 2022
3,17 de abril de 2022
1,15,29 de maio de 2022
5 de junho de 2022
3,10,17,24,31 julho de 2022
7,14,21,28 agosto 2022
4,11,18,25 de setembro de 2022
2,16,30 de outubro de 2022
6 de novembro de 2022
4 de dezembro de 2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Windhoek
Avani Windhoek hotel
Etosha
Toshari Lodge
Twyfelfontein
Twyfelfontein Country Lodge
Swakopmund
Swakopmund Sands hotel
Deserto do Namibe Namib Desert Lodge
Área de Kalahari
Camelthorn Kalahari Lodge
A TER EM CONTA
Visto para a Namíbia não incluído.
Os safaris em Etosha ou Damaraland serão realizados
em veículo 4x4 do lodge (uso não exclusivo), com guia
falando espanhol. Se houver mais de 1 veículo, o guia irá
alternando entre os veículos (máximo 2 veículos por guia).
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 9.810 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Voo de avioneta entre Windhoek - Sossusvlei Windhoek em serviço regular partilhado.
· Transferes em Pretoria e Walvis, segundo itinerário, em
serviço privado, em inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), categoria
A (5*), no regime indicado no itinerário.
· Durante a viagem de comboio, transferes e actividades
partilhados, com guia em inglês.
· 11 almoços e 11 jantares segundo itinerário (com
bebidas no comboio e em Walvis Bay, sem bebidas no
resto do itinerário).
· Entradas nos Parques do itinerário.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

DA AFRICA DO SUL ATÉ À NAMÍBIA EM ROVOS RAIL
Joanesburgo, Pretoria, Kimberley, Karoo Uptington, Holoog, Windhoek, Sossusvlei, Kranzberg, Otavi, Etosha,Walvis Bay

info

15 dias / 12 noites.

Uma viagem desde a África do Sul até a Namíbia, no mítico Rovos Rail, um comboio de renome mundial. Este percurso combina algumas
das paisagens mais belas de África com a comodidade e o glamour de uma viagem a bordo de um comboio de estilo “Belle Époque”
completamente renovado.
Dia 1 Portugal - Joanesburgo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Joanesburgo, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Joanesburgo - Pretoria
Chegada e transfere privado para o hotel. Resto do dia
livre e alojamento.
Dia 3 Pretoria - Kimberley (Tudo incluído)
Pequeno-almoço. Transfere privado para a estação
ferroviária de Rovos para iniciar esta fantástica viagem que
culminará em Walvis Bay, na Namíbia. Subida a bordo das
carruagens de madeira vintage e início da viagem aproveitando as vistas através das janelas do seu compartimento.
Com o seu serviço discreto e amável, a melhor cozinha e
uma seleção dos melhores vinhos da África do Sul, o Rovos
Rail vem de uma época elegante que abraçava a graça e o
romance intemporais da exploração africana. As carruagens
lindamente reconstruídas transportam um máximo de 72
passageiros em 36 suítes luxuosamente decoradas. Partida
da estação privada de Rovos em Pretória em direção ao
sul através dos campos de ouro de Witwatersrand. Poderá
refrescar-se numa linda suíte antes de se juntar a outros
viajantes no vagão lounge ou vagão de observação na parte
traseira do comboio. Às 13h, almoço no vagão-restaurante.
Às 16h30, oportunidade de desfrutar de um agradável chá
no salão ou nos vagões de observação. Às 19h30, é servido
o jantar e é importante recordar que o código de vestimenta para essa refeição é “formal”. Noite a bordo.
Dia 4 Kimberkey - Karoo Uptington (Tudo incluído)
Depois de desfrutar do pequeno-almoço servido nos
vagões-restaurante, passeio pelo Museu da Mina de
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Diamantes de Kimberley e pelo Big Hole. Capital do Cabo
Setentrional, Kimberley é conhecida pela descoberta de
diamantes que levou ao seu povoamento em 1871. Após
o almoço nos vagões-restaurante, continuação da viagem
pelo Karoo, uma vasta região semidesértica que já foi
um enorme mar interior. Ao longo de milhões de anos, a
matéria vulcânica foi derrubada e depositada no fundo do
mar formando o que os geólogos chamam de sistema Karoo. Poderá desfrutar do chá no vagão de observação na
frente do comboio a caminho de De Aar, um importante
entroncamento ferroviário. Jantar e noite a bordo.
Dia 5 Uptington - Holoog (Tudo incluído)
Depois do pequeno-almoço, poderá desembarcar para
um passeio a pé de duas horas por Upington ou pode
ficar e desfrutar das instalações de Rovos. Após o almoço,
formalidades de entrada na fronteira com a Namíbia.
Desfrute de um chá no vagão de observação na parte de
trás do comboio enquanto segue caminho para Hooog.
O Procurador-Geral do Cabo, Sir Thomas Upington, foi o
principal responsável pelo fim dos negócios dos piratas
do Rio Orange com a captura do seu líder, Klaas Lucas.
Quando os criminosos foram finalmente expulsos da área
em 1884, a cidade foi fundada nas margens do rio Orange
e batizada com o seu nome em sua homenagem. Jantar e
noite a bordo.
Dia 6 Holoog - Fish River Canyon - Windhoek
(Tudo incluído)
Para as excursões de hoje, são necessários sapatos confortáveis e antiderrapantes. Após o pequeno-almoço,
saída em veículos para a viagem de uma hora até ao
Fish River Canyon. Regresso ao comboio por volta das
11:00 hrs para almoço enquanto percorre o sul da

Bacia do Kalahari. À tarde, visita ao Parque “Garas”
(Quiver Trees), que abriga cerca de 300 exemplares da
dicotomia Aloe, árvores pré-históricas que bifurcaram
os seus galhos podendo atingir até 5 metros. Uma
boa oportunidade para tirar excelentes fotografias. A
viagem continua depois para norte pelo Kalahari. O rio
Fish nasce no centro do país antes de desaguar para o
sul no rio Orange, na fronteira da Namíbia com a África
do Sul. Ele formou o grande Fish River Canyon, o maior
desfiladeiro do hemisfério sul. A paisagem rochosa é
dividida numa série de falésias espetaculares. Jantar e
noite a bordo.

durante o dia, a aparência das dunas também muda. Terá
ótimas oportunidades para tirar fotos. Jantar no comboio
e noite a bordo.

Dia 7 Windhoek - Sossusvlei (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, desembarque na estação
de Windhoek. Localizada no planalto central da Namíbia,
Windhoek é uma cidade atraente rodeada por impressionantes montanhas Auas e Eros. Partida em avioneta para
Sossusvlei. Almoço. Irá desfrutar de um safári no deserto
ao pôr do sol e jantar sob as estrelas antes de regressar
ao lodge. Alojamento.

Dia 10 Otavi - Etosha (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, transfere para o Mokuti
Lodge (cerca de 120 minutos) no Parque Nacional Etosha,
onde será tomado o almoço. Safari ao pôr do sol. O
Parque Nacional Etosha oferece magníficas oportunidades
de safári. Recebeu o seu nome de uma grande salina que
faz parte da Bacia do Kalahari. Etosha significa “”Grande
Lugar Branco””. Jantar no lodge e alojamento.

Dia 8 Sossusvlei - Windhoek - Kranzberg
(Pensão completa)
Depois de desfrutar de um café ou chá de manhã cedo,
saida para desfrutar de um passeio pelo deserto, que
culminará com o pequeno-almoço neste cenário natural
incomparável. Regresso em avioneta para Windhoek.
Após o almoço, visita ao museu do comboio seguido de
um city tour antes de embarcar no Rovos, que continuará
até Kranzberg. As Dunas do Namibe foram criadas pela
areia transportada pelo vento da costa. A areia aqui tem
mais de 5 milhões de anos e é vermelha devido ao seu
alto teor de óxido de ferro. À medida que a luz muda

Dia 11 Etosha - Tsumeb - Walvis Bay (Tudo incluído)
Depois de tomar um café ou chá de manhã cedo, saída
para um safári em Etosha, regressando ao lodge para
um pequeno-almoço tardio. Transfere até à estação de
Tsumeb para continuar a viagem de comboio. O jantar
de hoje terá “África” como tema central e o traje poderá
estar relacionado com este tema ou simplesmente “Smart
casual”. Noite a bordo.

Dia 9 Kranzberg - Otjiwarongo - Otavi (Tudo incluído)
Pequeno-almoço. Manhã descontraída em que poderá
desfrutar das magníficas vistas enquanto o comboio
continua a sua viagem. Após o almoço, visita ao projeto
de conservação de chitas em Otjiwarongo. Fundado na
Namíbia em 1990, o Cheetah Conservation Fund (CCF) é
dedicado a salvar as chitas na natureza. Jantar no comboio durante o trajecto até Otavi.

vagão de observação estará na frente do comboio para a
última etapa, permitindo uma visualização diferente para
os entusiastas de comboios. Ao meio-dia chegada à estação de Walvis Bay, onde termina a viagem de comboio.
Transfere privado para o lodge. Após o almoço, desfrute
de uma das atividades partilhadas oferecidas pelo lodge,
com um ranger anglófono. Jantar e alojamento.
Dia 13 Walvis Bay (Tudo incluído)
Poderá escolher uma das actividades oferecidas pelo
lodge, entre as quais tem as seguintes opções: excursões
em 4x4, cruzeiro para observação de golfinhos, Kayak para
se aproximar das focas, excursões guiadas pela península,
safaris ao pôr do sol, jantar na praia e muito mais.
Dia 14 Walvis Bay - Windhoek - Portugal
Pequeno-almoço. Poderá desfrutar de uma última actividade oferecida pelo lodge. A hora indicada, transfere para
o aeroporto para voo de regresso a Portugal, via cidade
de ligação. Noite a bordo.
Dia 15 Portugal
Chegada.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Viaje a bordo daquele que é considerado o comboio
mais luxuoso do mundo.
· Visita do projeto de conservação das chitas.
· Safaris e noite na Reserva Etosha.
· Visite ao Parque Garas.
· Travessia do Karoo.
· Excursão ao deserto de Sossusvlei, com as suas
magníficas dunas e seus “vleis”.
· Excursão ao Fish River Canyon.
· Travessia do deserto do Namibe.
· Travessia do deserto do Kalahari.
· Passeio em 4x4 em Walvis Bay.
· Cruzeiro para observação de golfinhos em Walvis Bay.
· Excursão em caiaque com as focas em Walvis.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita de Pretoria.
DATAS DE SAÍDA
Saída a 03/04/22, 25/04/22 e 17/05/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade
Hotel
A
Pretoria
Castello Di Monte
Sossusvlei
Sossusvlei lodge
Etosha
Mokuti Lodge
Walvis Bay
Pelican Point Lodge
A TER EM CONTA
Visto para a Namíbia não incluído.
A categoria do hotel é determinada em função dos
serviços, localização e atividades oferecidas por cada
estabelecimento.
Existe um itinerário desta viagem invertido. Por favor,
consulte-nos.

Dia 12 Walvis Bay (Tudo incluído)
Desfrute do pequeno-almoço enquanto o comboio atravessa o deserto do Namibe em direção a Walvis Bay. O
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ÁFRICA
ORIENTAL
Paisagens naturais deslumbrantes, parques
nacionais onde convivem animais selvagens
e a diversidade cultural de cada destino
esperam por si, para poder sentir de perto a
vitalidade da África Oriental.
Com os nossos itinerários poderá visitar as
terras Masais, subir ao monte Kilimanjaro,
conhecer os melhores parques naturais e
os seus animais selvagens em liberdade
e contactar a população local de forma a
descobrir a essência do destino.
Quénia, Tanzânia e Uganda são lugares com
uma autenticidade mágica que não pode perder.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.685 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes segundo o itinerário em serviço regular em
espanhol.
· Alojamento e pequeno-almoço em Nairobi. Um jantar
ou um almoço no restaurante Carnivore, conforme a
saída.
· 4 almoços e 4 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Safari em grupo com condutor/guia acompanhante em
espanhol em veículo 4x4 com janela garantida (máximo
de 7 passageiros por veículo).
· Transporte em autocarro, minibus ou mini van
(conforme o número de passageiros) para os transferes
de chegada e saída em Nairobi.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Flying doctors. Seguro de evacuação médica que
proporciona serviço de evacuação em ambulância aérea
no Quénia.
· Água mineral nos veículos durante o safari e garrafa de
alumínio.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Observação dos animais desde o “hotel árvore”.
· Safari no Lago Nakuru.
· Safari em Masai Mara.
· Jantar ou almoço no restaurante “Carnivore”.
DATAS DE SAÍDA
Segundas, Terças-Feiras e Sábados – até 13/12/22

ESSÊNCIA DO QUÉNIA
Nairobi, Aberdare/Monte Quénia, Lago Nakuru, Masai Mara

info

8 dias / 5 noites.

Uma viagem perfeita para quem quer iniciar-se no mundo dos safaris.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotéis		
Nairobi
Intercontinental
Park Inn Radisson
Aberdare/
Monte Quénia The Ark
Mountain Lodge
Nakuru
Lake Nakuru Lodge
Masai Mara
Mara Sopa Lodge
Mara Leisure Camp
A TER EM CONTA

Dia 1 Portugal - Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Nairobi. Voo com escala. Noite a bordo.

Club. Não há safaris na zona de Aberdare / Monte Quénia,
em vez disso, os animais vêm beber nas lagoas iluminadas
em frente aos hotéis enquanto os viajantes os observam
no conforto dos lodges. Jantar e alojamento.

Dia 2 Nairobi
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.

Dia 4 Aberdare-Monte Quénia - Lago Nakuru
(Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída em direção ao Rift Valley com
chegada a tempo para o almoço no Lake Nakuru Lodge
(cerca de 200km / 4 horas). Saída para um safari fotográfico pela tarde. O Lago Nakuru oferece ao visitante uma
das imagens mais conhecidas do Quénia, a dos flamingos
que andam na zona do lago. Apesar de não se ver tantos
flamingos como antes, devido às chuvas extremamente
intensas de alguns anos atrás que alteraram a alcalinidade da água, Nakuru continua a ser um paraíso para
os ornitólogos. Nakuru também é conhecido por ser um
importante santuário para os rinocerontes, tanto negros
como os brancos. Por vezes, também podemos observar
Leões a trepar e a descansar no ramo de uma árvore.
Jantar e alojamento.

Dia 3 Nairobi - Aberdare-Monte Quénia
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
para a zona de Nyeri, com chegada ainda a tempo para
almoço no Aberdare Country Club (o trajeto são cerca de
180Km e tem uma duração aproximada de 4h). Após o
almoço, subida em veículos desde o lodge até ao “hotel
árvore”. Tarde para comtemplar os animais desde o lodge.
Os Montes Aberdare são a terceira cordilheira mais alta
do Quénia sendo que o seu cume atinge cerca de 4.000
metros. A área é conhecida pelas densas florestas e uma
vida selvagem abundante. Possui dois “hotéis árvore”
para observar a fauna que vem beber aos lagos e lamber
o sal natural. Se a sua opção for no Monte Quénia, irá diretamente para o lodge para o almoço. Se for a opção no
The Ark, apenas são permitidas pequenas malas de noite
sendo que o resto da bagagem fica no Aberdare Country
ÁFRICA 2022/23

Dia 5 Nakuru - Masai Mara (Pensão completa)
Após o pequeno-almoço, iremos para o oeste, passando
pelo Monte Longonot e via Narok, para a reserva Nacional

de Masai Mara. Chegada a tempo para o almoço no lodge
(aproximadamente 300 Km / 5h50 min). Safari ao entardecer. Jantar e alojamento.
Dia 6 Masai Mara (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari da parte da manhã e da parte da
tarde ou, alternativamente, safari de dia inteiro incluindo
almoço piquenique. Situado no sudoeste do Quénia, Mara
é o coração da região Masai. As suas planícies, entre Julho
e Novembro, são protagonistas de um fenómeno anual
conhecido como “A Grande Migração”, quando mais de
um milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e
gazelas e outras espécies de herbívoros se movem para
enfrentar um grande desafio de sobrevivência. Claro,
também é um dos melhores lugares do mundo para a
observação do Big 5: leão, búfalo, leopardo, rinoceronte
e elefante. Neste dia, opcionalmente, poderá fazer um
safári de balão ao amanhecer (neste caso não fará o safari
matinal incluído no programa base). Este passeio é uma
experiência extraordinária, sem dúvida. Embora do alto
seja mais difícil contemplar os animais, viajar pela imensidão através de um balão de ar quente é uma experiência
irrepetível e que vale a pena. Se decidir desfrutar desta
experiência, deve ter em mente que terá que deixar o seu
alojamento de madrugada para poder chegar antes do

amanhecer ao ponto de partida. Além disso, a empresa
proprietária do balão solicitará que assinemos um termo
de responsabilidade. Crianças menores de 8 anos não
podem participar, pois a altura da cesta as impediria de
aproveitar a experiência. Esta aventura matinal culmina
com um pequeno-almoço na selva acompanhado de um
delicioso espumante.
Dia 7 Masai Mara - Nairobi - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direcção a Nairobi (cerca de 265 Km / 5h). Chegada
e almoço no famoso restaurante Carnivore. De seguida,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite
a bordo.
nota: dependo do dia e hora de chegada o almoço no
Carnivore pode ser substituído por um jantar no mesmo
restaurante no dia de chegada.
Dia 8 Portugal
Chegada.

Visto para o Quénia não incluído.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
Se houver dois veículos, o guia será compartilhado pelos
mesmos sendo que o guia vai alternando entre eles
durante o safari.
O Quénia aceita apenas notas de USD datadas a partir de
2009.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.830 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria B (4*/4* Sup.) no regime indicado no
itinerário.
· 5 almoços e 5 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Safari regular com condutor/guia acompanhante em
espanhol em veículo 4x4 com janela garantida (máximo
de 6 passageiros por veículo).
· Transporte em autocarro, minibus ou mini van
(conforme o número de passageiros) para os transferes
de chegada e saída em Nairobi.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Água mineral nos veículos durante o safari e garrafa
reciclável de aço inoxidável.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari no Lago Nakuru.
· Safari em Masai Mara.
· Safari em Amboseli.
· Almoço no restaurante “Carnivore”.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Safari de balão em Masai Mara.
· Visita a uma aldeia Masai.
DATAS DE SAÍDA
Março 2022: 1, 15, 29
Abril 2022: 9, 12, 26
Maio 2022: 2, 13, 17, 24, 31
Julho 2022: 5, 12, 19, 26
Agosto 2022: 2, 9, 16, 23, 30
Setembro 2022: 6, 13, 20
Novembro 2022: 1, 15, 29

SAFARI KILIMANJARO
Nairobi, Lago Nakuru, Masai Mara e Amboseli

info

9 dias / 6 noites.

Uma viagem pelo Quénia que combina um safari no sopé do Kilimanjaro, o Lago Nakuru e a savana de Masai Mara.
Dia 1 Portugal - Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Nairobi. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Nairobi
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Nairobi - Lago Nakuru (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
saída em direção ao Parque Nacional do Lago Nakuru,
ladeado por penhascos rochosos e floresta de acácias,
é um dos parques mais recomendados durante todo o
ano.O Lago Nakuru oferece ao visitante uma das imagens mais conhecidas do Quénia, a dos flamingos que
andam na zona do lago. Apesar de não se ver tantos
flamingos como antes, devido às chuvas extremamente
intensas de alguns anos atrás que alteraram a alcalinidade da água, Nakuru continua a ser um paraíso para os
ornitólogos. Nakuru também é conhecido por ser um
importante santuário para os rinocerontes, tanto negros
como os brancos. Por vezes, também podemos observar
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Leões a trepar e a descansar no ramo de uma árvore.
Almoço no lodge. Safari até ao entardecer. Jantar e
alojamento.
Dia 4 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensão completa)
Após o pequeno-almoço, saída em direção a oesta para
a reserva Nacional de Masai Mara. Chegada a tempo
para o almoço no lodge. Safari ao entardecer. Jantar e
alojamento.
Dia 5 Masai Mara (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari logo pela manhã. Possibilidade de realizar um safari de balão (opcional – com
suplemento). Masai Mara é o lugar dos míticos Big 5:
leão, búfalo, leopardo, rinoceronte e elefante. Os mais
dificeis de avistar são os rinocerontes e os leopardos.
Também é a terra de uma das tribos mais poderosas
de África, os Masai. Almoço no lodge. Pela tarde, safari
até ao entardecer. Mara, entre Julho e Novembro, é
protagonista de um fenómeno anual conhecido como “A
Grande Migração”, quando mais de um milhão de gnus,
centenas de milhares de zebras e gazelas e outras espé-

cies de herbívoros se movem para enfrentar um grande
desafio de sobrevivência. Jantar e alojamento.
Dia 6 Masai Mara - Nairobi - Amboseli
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente saída
para Nairobi. Almoço no restaurante Carnivore. Continuação até Amboseli. Jantar e alojamento.
Dia 7 Amboseli (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari pela manhã percorrendo parte
dos 392 Km2 deste parque, um dos lugares mais famosos
para ver grandes manadas de elefantes e o segundo
parque mais popular do Quénia. Foi declarada Reserva
da Biosfera pela UNESCO em 1991. Almoço piquenique.
Safari até ao entardecer. Amboseli está localizado a
noroeste do Monte Kilimanjaro, na fronteira com a Tanzânia. Aqui podemos encontrar grandes concentrações
de animais, sobretudo elefantes, principalmente durante
a estação seca. Amboseli também é conhecido pela vista
espetacular do Kilimanjaro, a montanha mais alta da África (a vista depende sempre das condições atmosféricas).

Este impressionante monte inspirou milhares de lendas,
histórias, filmes e contos: “O Kilimanjaro é uma montanha coberta de neve com 5.895 metros de altura e é
considerada a mais alta da África. O seu nome em Masai,
é “Ngáje Ngái”, “a Casa de Deus”. Perto do topo está o
esqueleto seco e congelado de um leopardo, sendo que
nunca ninguém descobriu o que o leopardo procurava
naquelas alturas”, As Neves do Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Jantar e alojamento.
Dia 8 Amboseli - Nairobi - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direção a Nairobi (cerca de 240Km / 5h). De seguida,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Portugal. Voos com escalas. Noite
a bordo.
Dia 8 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotéis
C (3*/4*)
Nairobi
Intercontinental
Park Inn Radisson
Amboseli
Amboseli Sopa Lodge
Lago Nakuru Naivasha Sopa
Masai Mara Mara Sopa Lodge
Mara Leisure Camp
B (4*/4*Sup) Nairobi
Intercontinental
The Stanley
Amboseli
Oltukai Lodge
Lago Nakuru Enashipai
Naivasha Sopa
Masai Mara Sarova Mara
Ashnil Mara
A TER EM CONTA
Visto para o Quénia não incluído.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
Se houver dois veículos, o guia será compartilhado pelos
mesmos sendo que o guia vai alternando entre eles
durante o safari.
O Quénia aceita apenas notas de USD datadas a partir de
2009.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.095 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes segundo o itinerário em serviço regular em
espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria C (3*/4*) no regime indicado no itinerário.
· Alojamento e pequeno-almoço em Nairobi. Um jantar
ou um almoço no restaurante Carnivore, conforme a
saída.
· 5 almoços e 5 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Safari regular com condutor/guia acompanhante em
espanhol em veículo 4x4 com janela garantida (máximo
de 7 passageiros por veículo).
· Transporte em autocarro, minibus ou mini van
(conforme o número de passageiros) para os transferes
de chegada e saída em Nairobi.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Flying doctors. Seguro de evacuação médica que
proporciona serviço de evacuação em ambulância aérea
no Quénia.
· Água mineral nos veículos durante o safari e garrafa de
alumínio.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari em Samburu.
· Observação dos animais desde o “hotel árvore”.
· Safari no Lago Nakuru.
· Safari em Masai Mara.
· Jantar ou almoço no restaurante Carnivore.

SAFARI KAMUNYAK

DATAS DE SAÍDA
Segundas, Sextas-Feiras e Domingos – até 19/12/2022

Nairobi, Samburu, Aberdare ou Monte Quénia, Nakuru, Masai Mara

info

9 dias / 6 noites.

Uma oportunidade única de percorrer alguns dos parques e reservas mais extraordinários e impactantes do continente africano.
Dia 1 Portugal - Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Nairobi. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Nairobi
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Nairobi - Samburu
Pequeno-almoço no hotel. De seguida, saída em
direção ao Norte do Quénia, via Karatina e cruzando
o Equador. Chegada ainda a tempo do almoço no
lodge (cerca de 330 Km/ 6 horas). Saída para um safari
da parte da tarde no Parque Nacional de Samburu.
Situada junto ao rio Ewaso Nyiro, a reserva é rica em
vida selvagem com abundância de espécies nativas
do norte como a Zebra de Grevy, a avestruz somali, a
girafa reticulada, a gazela-girafa e o Oryx beisa (também conhecidos como os Big 5 de Samburu). A reserva
alberga também elefantes e outros predadores como
o leão, o leopardo e chitas. O parque testemunhou
um evento incomum quando uma leoa apelidada de
Kamunyak pelos membros da tribo Samburu, adoptou
um filhote de oryx. Este facto inédito foi inclusivamente referido no documentário “O coração de uma leoa”.
Também são frequentes na área avistamentos de cães
selvagens. Jantar e alojamento.
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Dia 4 Samburu - Aberdare-Monte Quénia
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para a zona de Nyeri, com chegada
ainda a tempo para almoço no Arbedare Country Club (o
trajecto são cerca de 180Km tem uma duração aproximada
de 4h). Após o almoço, subida em veículos desde o lodge
até ao “hotel árvore”. Tarde para comtemplar os animais
desde o lodge. Se a sua opção for no Monte Quénia, irá
diretamente para o lodge para o almoço. Se for a opção no
The Ark, apenas são permitidas pequenas malas de noite
sendo que o resto da bagagem fica no Aberdare Country
Club. Não há safaris na zona de Aberdare / Monte Quénia,
em vez disso, os animais vêm beber nas lagoas iluminadas
em frente aos hotéis enquanto os viajantes os observam
no conforto dos lodges. Jantar e alojamento.
Dia 5 Arbedare-Monte Quénia - Lago Nakuru
(Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída em direção ao Rift Valley com chegada a tempo para o almoço no Lake Nakuru Lodge (cerca
de 200km / 4 horas). Saída para um safari fotográfico pela
tarde. O Lago Nakuru oferece ao visitante uma das imagens
mais conhecidas do Quénia, a dos flamingos que andam na
zona do lago. Apesar de não se ver tantos flamingos como
antes, devido às chuvas extremamente intensas de alguns
anos atrás que alteraram a alcalinidade da água, Nakuru
continua a ser um paraíso para os ornitólogos. Nakuru

também é conhecido por ser um importante santuário para
os rinocerontes, tanto negros como os brancos. Por vezes,
também podemos observar Leões a trepar e a descansar
no ramo de uma árvore. Jantar e alojamento.
Dia 6 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensão completa)
Após o pequeno-almoço, iremos para o oeste, passando
pelo Monte Longonot e via Narok, para a reserva Nacional de Masai Mara. Chegada a tempo para o almoço no
lodge (aproximadamente 300 Km / 5h50 min). Safari ao
entardecer. Jantar e alojamento.
Dia 7 Masai Mara (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari da parte da manhã e da parte da
tarde ou, alternativamente, safari de dia inteiro incluindo
almoço piquenique. Situado no sudoeste do Quénia,
Mara é o coração da região Masai. As suas planícies, entre Julho e Novembro, são protagonistas de um fenómeno anual conhecido como “A Grande Migração”, quando
mais de um milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e gazelas e outras espécies de herbívoros se movem
para enfrentar um grande desafio de sobrevivência. Claro, também é um dos melhores lugares do mundo para a
observação do Big 5: leão, búfalo, leopardo, rinoceronte
e elefante. Neste dia, opcionalmente, poderá fazer um
safári de balão ao amanhecer (neste caso não fará o safari matinal incluído no programa base). Este passeio é uma

experiência extraordinária, sem dúvida. Embora do alto
seja mais difícil contemplar os animais, viajar pela imensidão através de um balão de ar quente é uma experiência
irrepetível e que vale a pena. Se decidir desfrutar desta
experiência, deve ter em mente que terá que deixar o seu
alojamento de madrugada para poder chegar antes do
amanhecer ao ponto de partida. Além disso, a empresa
proprietária do balão solicitará que assinemos um termo
de responsabilidade. Crianças menores de 8 anos não
podem participar, pois a altura da cesta as impediria de
aproveitar a experiência. Esta aventura matinal culmina
com um pequeno-almoço na selva acompanhado de um
delicioso espumante.
Dia 8 Masai Mara - Nairobi - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direcção a Nairobi (cerca de 265 Km / 5h). Chegada e
almoço no famoso restaurante Carnivore. De seguida, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a bordo.
nota: dependo do dia e hora de chegada o almoço no
Carnivore pode ser substituído por um jantar no mesmo
restaurante no dia de chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel 		
Nairobi
Intercontinental
Park Inn Radisson
Samburu
Samburu Lodge
Samburu Sopa Lodge
Aberdare/
Monte Quénia The Ark
Mountain Lodge
Lago Nakuru
Lake Nakuru Lodge
Masai Mara
Mara Sopa Lodge
Mara Leisure Camp
A TER EM CONTA
Visto para o Quénia não incluído.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
Se houver dois veículos, o guia será compartilhado pelos
mesmos sendo que o guia vai alternando entre eles
durante o safari.
O Quénia aceita apenas notas de USD datadas a partir de
2009.

Dia 9 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.920 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria B (4*/4*Sup.) no regime indicado no itinerário.
· 7 almoços e 7 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Safari regular com condutor/guia acompanhante em
espanhol em veículo 4x4 com janela garantida (máximo
de 6 passageiros por veículo).
· Transporte em autocarro, minibus ou mini van (conforme
o número de passageiros) para os transferes de chegada e
saída em Nairobi.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Água mineral nos veículos durante o safari e garrafa em
aço inoxidável.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari em Shaba / Samburu.
· Safari no Lago Nakuru.
· Safari em Masai Mara.
· Safari em Amboseli.
· Almoço no restaurante “Carnivore”.

SAFARI TWENDE
Nairobi, Samburu, Aberdares ou Monte Quénia, Nakuru, Masai Mara, Amboseli
11 dias / 8 noites.

Um espectacular percurso por muitos dos mais variados e apaixonantes ecossistemas do Quénia.
Dia 1 Portugal - Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Nairobi. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Nairobi
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Nairobi - Shaba (Pensão completa)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída cruzando o Equador com destino à Reserva
Nacional de Shaba. As reservas nacionais de Samburu
– Buffalo Springs e Shaba - cobrem 532 Km2 em ambos
os lados do rio Ewaso Ngiro. Constituem um local único
e um dos mais interessantes do país, repleto de fauna e
flora selvagens e uma infinidade de paisagens diferentes. Almoço no lodge e Safari até ao entardecer. Jantar
e alojamento.
Dia 4 Samburu - Shaba (Pensão completa)
Pequeno-almoço e nascer do sol pelas terras da tribo
Samburu onde é possível avistar leões, leopardos, chitas e
crocodilos, além de outros animais mais incomuns como
o gerenuk (gazela-girafa), a zebra de Grevy, o Oryx beisa e
a girafa reticulada. Também podemos encontrar mais de
350 espécies de aves, entre as a avestruz somali. Almoço
no lodge e safari até ao entardecer. Jantar e alojamento.
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Dia 5 Shaba - Lago Nakuru (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída em direção ao Rift Valley onde
se localiza o Lago Nakuru. Pelo caminho, paragem em
Thompson Falls para desfrutar das vistas espetaculares
desta cascata de 75 metros. Chegada ao lodge para
almoço. O Lago Nakuru oferece ao visitante uma das
imagens mais conhecidas do Quénia, a dos flamingos
que andam na zona do lago. Apesar de não se ver tantos
flamingos como antes, devido às chuvas extremamente
intensas de alguns anos atrás, que alteraram a alcalinidade da água, Nakuru continua a ser um paraíso para
os ornitólogos. Nakuru também é conhecido por ser um
importante santuário para os rinocerontes, tanto negros
como os brancos. Por vezes, também podemos observar
Leões a trepar e a descansar no ramo de uma árvore.
Jantar e alojamento.
Dia 6 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensão completa)
Após o pequeno-almoço, iremos para o oeste, para a reserva Nacional de Masai Mara. Situada a sudeste do país,
faz fronteira com o Parque Nacional do Serengeti (Tanzânia) e juntos formam um dos ecossistemas mais diversos
e espetaculares de África. O alojamento encontra-se no
coração da reserva, localizado numa elevação cercada
por dois fluxos. Almoço no lodge. Safari ao entardecer. O
amanhecer e o entardecer são mágicos em todos os safaris devido à actividade dos animais. Jantar e alojamento.

Dia 7 Masai Mara (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Hoje faremos um safari pela manhã
e outro pela tarde. Situado no sudoeste do Quénia,
Mara é o coração da região Masai. Opcionalmente pode
optar por um safari de balão pela manhã (não incluído).
É una experiência, sem dúvida, extraordinária. Embora
do alto seja mais difícil contemplar os animais, viajar
pela imensidão através de um balão de ar quente é uma
experiência irrepetível e que vale a pena. A aventura
culmina com um apetitoso café da manhã, acompanhado de um delicioso espumante.
Dia 8 Masai Mara - Nairobi - Amboseli (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
com destino a Nairobi (265Km / aproximadamente 5h).
Almoço no restaurante Carnivore. Continuação até Amboseli (cerca de 240Km / 5h). Jantar e alojamento.
Dia 9 Amboseli (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari pela manhã percorrendo parte
dos 392 Km2 deste parque, um dos lugares mais famosos para ver grandes manadas de elefantes e o segundo
parque mais popular do Quénia. Foi declarada Reserva
da Biosfera pela UNESCO em 1991. Almoço piquenique.
Safari até ao entardecer. Amboseli está localizado a
noroeste do Monte Kilimanjaro, na fronteira com a Tanzânia. Aqui podemos encontrar grandes concentrações

de animais, sobretudo elefantes, principalmente durante
a estação seca. Amboseli também é conhecido pela vista
espetacular do Kilimanjaro, a montanha mais alta da
África (a vista depende sempre das condições atmosféricas). Este impressionante monte inspirou milhares de
lendas, histórias, filmes e contos: “O Kilimanjaro é uma
montanha coberta de neve com 5.895 metros de altura
e é considerada a mais alta da África. O seu nome em
Masai, é “Ngáje Ngái”, “a Casa de Deus”. Perto do topo
está o esqueleto seco e congelado de um leopardo,
sendo que nunca ninguém descobriu o que o leopardo
procurava naquelas alturas”, As Neves do Kilimanjaro,
Ernest Hemingway. Jantar e alojamento.
Dia 10 Amboseli - Nairobi - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direção a Nairobi (cerca de 265 Km / 5h). Chegada
ao aeroporto, formalidades de embarque e partida com
destino a Portugal. Voos com escalas. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

DATAS DE SAÍDA
Março 2022: 13, 27
Abril 2022: 7, 10, 24
Maio 2022: 1, 8, 15, 22, 29
Junho 2022: 12, 19
Julho 2022: 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 2022: 7, 14, 21, 28
Setembro 2022: 4, 12, 18
Outubro 2022: 2, 16, 30
Novembro 2022: 13, 27
Dezembro 2022: 3
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (4*/4*Sup) Nairobi
Sarova Panafric
Samburu
Sarova Shaba Game Lodge
Lago Nakuru Sarova Lion Hill Lodge
Masai Mara Sarova Mara Camp
Amboseli
Kibo Safari Camp
A TER EM CONTA
Visto para o Quénia não incluído.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
Se houver dois veículos, o guia será compartilhado pelos
mesmos sendo que o guia vai alternando entre eles durante
o safari.
O Quénia aceita apenas notas de USD datadas a partir de
2009.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.375 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· Alojamento e pequeno-almoço em Nairobi. Um jantar
no restaurante Carnivore.
· 6 almoços e 6 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Safari em grupo com condutor/guia acompanhante em
espanhol em veículo 4x4 com janela garantida (máximo
de 7 passageiros por veículo).
· Transporte em autocarro, minibus ou mini van
(conforme o número de passageiros) para os transferes
de chegada e saída em Nairobi.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Flying doctors. Seguro de evacuação médica que
proporciona serviço de evacuação em ambulância aérea
no Quénia.
· Água mineral nos veículos durante o safari e garrafa de
alumínio.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari em Samburu.
· Observação dos animais desde o “hotel árvore”.
· Safari no Lago Nakuru.
· Safari em Masai Mara.
· Jantar no restaurante “Carnivore”.

SAFARI ALFAJIRI
Nairobi, Samburu, Aberdare / Monte Quénia, Lago Nakuru, Masai Mara

info

10 dias / 7 noites.

Uma viagem que percorre os parques que oferecem a maior concentração e diversidade de animais: Masai Mara e Samburu sem esquecer
o pitoresco Lago Nakuru e Aberdare.
Dia 1 Portugal - Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Nairobi. Voo com escala. Noite a bordo.

da tribo Samburu, adoptou um filhote de oryx. Este facto
inédito foi inclusivamente referido no documentário “O
coração de uma leoa”. Também são frequentes na área
avistamentos de cães selvagens. Jantar e alojamento.

Dia 2 Nairobi
Chegada e transfere para o hotel selecionado. O quarto
estará disponível a partir das 15h00. Por volta das 19h00,
saída para o restaurante Carnivore para desfrutar de um
jantar original. Alojamento.

Dia 5 Samburu - Aberdare-Monte Quénia
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
para a zona de Nyeri, com chegada ainda a tempo para
almoço no Arbedare Country Club (o trajecto são cerca
de 180Km tem uma duração aproximada de 4h). Após o
almoço, subida em veículos desde o lodge até ao “hotel
árvore”. Tarde para comtemplar os animais desde o lodge.
Se a sua opção for no Monte Quénia, irá diretamente para
o lodge para o almoço. Se for a opção no The Ark, apenas
são permitidas pequenas malas de noite sendo que o
resto da bagagem fica no Aberdare Country Club. Não há
safaris na zona de Aberdare / Monte Quénia, em vez disso, os animais vêm beber nas lagoas iluminadas em frente
aos hotéis enquanto os viajantes os observam no conforto
dos lodges. Jantar e alojamento.

Dia 3 Nairobi - Samburu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. De seguida, saída em direção ao Norte
do Quénia, via Karatina e cruzando o Equador. Chegada
ainda a tempo do almoço no lodge (cerca de 330 Km/ 6
horas). Saída para um safari da parte da tarde no Parque
Nacional de Samburu. Jantar e alojamento.
Dia 4 Samburu (Pensão completa)
Safaris da parte da manhã e da parte da tarde na reserva.
Situada junto ao rio Ewaso Nyiro, a reserva é rica em vida
selvagem com abundância de espécies nativas do norte
como a Zebra de Grevy, a avestruz somali, a girafa reticulada, a gazela-girafa e o Oryx beisa (também conhecidos
como os Big 5 de Samburu). A reserva alberga também
elefantes e outros predadores como o leão, o leopardo
e chitas. O parque testemunhou um evento incomum
quando uma leoa apelidada de Kamunyak pelos membros
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Dia 6 Aberdare-Monte Quénia - Lago Nakuru
(Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída em direção ao Rift Valley com
chegada a tempo para o almoço no Lake Nakuru Lodge
(cerca de 200km / 4 horas). Saída para um safari fotográfico pela tarde. O Lago Nakuru oferece ao visitante uma

das imagens mais conhecidas do Quénia, a dos flamingos
que andam na zona do lago. Apesar de não se ver tantos
flamingos como antes, devido às chuvas extremamente
intensas de alguns anos atrás que alteraram a alcalinidade da água, Nakuru continua a ser um paraíso para
os ornitólogos. Nakuru também é conhecido por ser um
importante santuário para os rinocerontes, tanto negros
como os brancos. Por vezes, também podemos observar
Leões a trepar e a descansar no ramo de uma árvore.
Jantar e alojamento.
Dia 7 Nakuru - Masai Mara (Pensão completa)
Após o pequeno-almoço, iremos para o oeste, passando
pelo Monte Longonot e via Narok, para a reserva Nacional
de Masai Mara. Chegada a tempo para o almoço no lodge
(aproximadamente 300 Km / 5h50 min). Safari ao entardecer. Jantar e alojamento.
Dia 8 Masai Mara (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari da parte da manhã e da parte da
tarde ou, alternativamente, safari de dia inteiro incluindo
almoço piquenique. Situado no sudoeste do Quénia, Mara
é o coração da região Masai. As suas planícies, entre Julho
e Novembro, são protagonistas de um fenómeno anual
conhecido como “A Grande Migração”, quando mais de
um milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e
gazelas e outras espécies de herbívoros se movem para
enfrentar um grande desafio de sobrevivência. Claro,

também é um dos melhores lugares do mundo para a
observação do Big 5: leão, búfalo, leopardo, rinoceronte
e elefante. Neste dia, opcionalmente, poderá fazer um
safári de balão ao amanhecer (neste caso não fará o safari
matinal incluído no programa base). Este passeio é uma
experiência extraordinária, sem dúvida. Embora do alto
seja mais difícil contemplar os animais, viajar pela imensidão através de um balão de ar quente é uma experiência
irrepetível e que vale a pena. Se decidir desfrutar desta
experiência, deve ter em mente que terá que deixar o seu
alojamento de madrugada para poder chegar antes do
amanhecer ao ponto de partida. Além disso, a empresa
proprietária do balão solicitará que assinemos um termo
de responsabilidade. Crianças menores de 8 anos não
podem participar, pois a altura da cesta as impediria de
aproveitar a experiência. Esta aventura matinal culmina
com um pequeno-almoço na selva acompanhado de um
delicioso espumante.
Dia 9 Masai Mara - Nairobi - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direção a Nairobi (cerca de 265 Km / 5h). Chegada e
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite
a bordo.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

DATAS DE SAÍDA
Domingos - de 01/03/22 a 26/07/22 e de 2/10/22 a
25/12/22
Sábados e Domingos - de 02/08/22 a 25/09/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
C (3*/4*)
Nairobi
Samburu
Aberdare/
Monte Quénia
Nakuru
Masai Mara
B (4*/4* Sup)

Nairobi
Samburu
Aberdares
Nakuru
Masai Mara

Hotel
Park Inn
Samburu Lodge
The Ark
Lake Nakuru Lodge
Mara Sopa Lodge
The Stanley hotel
Sarova Shaba Lodge
Treetops Lodge
Sarova Lion Hill
Sarova Mara Camp

A TER EM CONTA
Visto para o Quénia não incluído.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
Se houver dois veículos, o guia será compartilhado pelos
mesmos sendo que o guia vai alternando entre eles
durante o safari.
O Quénia aceita apenas notas de USD datadas a partir de
2009.

Dia 10 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.965 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes segundo o itinerário em serviço regular em
espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria C (4*), no regime indicado no itinerário.
· Alojamento e pequeno-almoço em Nairobi. Um jantar
ou um almoço no restaurante Carnivore, conforme a
saída.
· 4 almoços e 4 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Safari em privado com condutor/guia acompanhante em
espanhol em veículo 4x4 com janela garantida.
· Transporte em autocarro, minibus ou minivan (conforme
o número de passageiros) para os transferes de chegada
e saída em Nairobi.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Flying doctors. Seguro de evacuação médica que
proporciona serviço de evacuação em ambulância aérea
no Quénia.
· Água mineral nos veículos durante o safari e garrafa de
alumínio.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

QUÉNIA EM FAMÍLIA
Nairobi, Aberdare / Monte Quénia, Lago Nakuru, Masai Mara

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Observação dos animais desde o “hotel árvore”.
· Safari no Lago Nakuru.
· Safari em Masai Mara.
· Jantar ou almoço no restaurante “Carnivore”.

8 dias / 5 noites.

Uma viagem em privado para que toda a família descubra a magia de um espetacular safari pernoitando em hotéis especialmente pensados

DATAS DE SAÍDA
Diárias, até 31/12/22

para famílias e quartos que podem acolher 2 adultos e até 2 crianças. Uma magnífica oportunidade de desfrutar uma experiência inesquecível
e passar tempo de qualidade em família.
Dia 1 Portugal - Nairobi
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Nairobi. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Nairobi
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Nairobi - Aberdare-Monte Quénia
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
para a zona de Nyeri, com chegada ainda a tempo para
almoço no Aberdare Country Club (o trajeto são cerca
de 180Km e tem uma duração aproximada de 4h). Após
o almoço, subida em veículos desde o lodge até ao
“hotel árvore”. Tarde para comtemplar os animais desde
o lodge. Os Montes Aberdare são a terceira cordilheira mais alta do Quénia sendo que o seu cume atinge
cerca de 4.000 metros. A área é conhecida pelas densas
florestas e uma vida selvagem abundante. Possui dois
“hotéis árvore” para observar a fauna que vem beber
aos lagos e lamber o sal natural. Se a sua opção for no
Monte Quénia, irá diretamente para o lodge para o almoço. Se for a opção no The Ark, apenas são permitidas
pequenas malas de noite sendo que o resto da bagagem
fica no Aberdare Country Club. Não há safaris na zona de
ÁFRICA 2022/23

Aberdare / Monte Quénia, em vez disso, os animais vêm
beber nas lagoas iluminadas em frente aos hotéis enquanto os viajantes os observam no conforto dos lodges.
Jantar e alojamento.
Dia 4 Aberdare-Monte Quénia - Lago Nakuru
(Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída em direção ao Rift Valley com
chegada a tempo para o almoço no Lake Nakuru Lodge
(cerca de 200km / 4 horas). Saída para um safari fotográfico pela tarde. O Lago Nakuru oferece ao visitante uma
das imagens mais conhecidas do Quénia, a dos flamingos
que andam na zona do lago. Apesar de não se ver tantos
flamingos como antes, devido às chuvas extremamente
intensas de alguns anos atrás que alteraram a alcalinidade da água, Nakuru continua a ser um paraíso para
os ornitólogos. Nakuru também é conhecido por ser um
importante santuário para os rinocerontes, tanto negros
como os brancos. Por vezes, também podemos observar
Leões a trepar e a descansar no ramo de uma árvore.
Jantar e alojamento.
Dia 5 Lago Nakuru - Masai Mara (Pensão completa)
Após o pequeno-almoço, iremos para o oeste, passando
pelo Monte Longonot e via Narok, para a reserva Nacional
de Masai Mara. Chegaremos a tempo para almoço no

lodge (aproximadamente 300 Km / 5h50 min.). Safari ao
entardecer. Jantar e alojamento.
Dia 6 Masai Mara (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari da parte da manhã e da parte da
tarde ou, alternativamente, safari de dia inteiro incluindo
almoço piquenique. Situado no sudoeste do Quénia, Mara
é o coração da região Masai. As suas planícies, entre Julho
e Novembro, são protagonistas de um fenómeno anual
conhecido como “A Grande Migração”, quando mais de
um milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e
gazelas e outras espécies de herbívoros se movem para
enfrentar um grande desafio de sobrevivência. Claro,
também é um dos melhores lugares do mundo para a
observação do Big 5: leão, búfalo, leopardo, rinoceronte
e elefante. Neste dia, opcionalmente, poderá fazer um
safári de balão ao amanhecer (neste caso não fará o safari
matinal incluído no programa base). Este passeio é uma
experiência extraordinária, sem dúvida. Embora do alto
seja mais difícil contemplar os animais, viajar pela imensidão através de um balão de ar quente é uma experiência
irrepetível e que vale a pena. Se decidir desfrutar desta
experiência, deve ter em mente que terá que deixar o seu
alojamento de madrugada para poder chegar antes do
amanhecer ao ponto de partida. Além disso, a empresa
proprietária do balão solicitará que assinemos um termo

de responsabilidade. Crianças menores de 8 anos não
podem participar, pois a altura da cesta as impediria de
aproveitar a experiência. Esta aventura matinal culmina
com um pequeno-almoço na selva acompanhado de um
delicioso espumante.
Dia 7 Masai Mara - Nairobi - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direção a Nairobi (cerca de 265 Km / 5h). Chegada
e almoço no famoso restaurante Carnivore. De seguida,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Portugal. Voos com escalas. Noite
a bordo.
nota: dependo do dia e hora de chegada o almoço no
Carnivore pode ser substituído por um jantar no mesmo
restaurante no dia de chegada.
Dia 8 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Nairobi
Intercontinental
Aberdares/
Monte Quénia The Ark
Lago Nakuru
Lake Nakuru Sopa Lodge
Masai Mara
Mara Sopa Lodge
A TER EM CONTA
Visto para o Quénia não incluído.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
O The Ark não aceita quartos quádruplos. Assim pelo que
serão confirmados quartos lado a lado.
O Quénia aceita apenas notas de USD datadas a partir de
2009.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.195 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria B (4*) no regime indicado no itinerário.
· Almoços e jantares durante o safari conforme o
itinerário (sem bebidas). Alojamento e pequeno-almoço
em Arusha.
· Água mineral nos veículos durante os safaris e também
durante as refeições.
· Safari em serviço regular com condutor/guia
acompanhante em espanhol e inglês em veículo 4x4
com janela garantida.
· Transporte em veículo 4 x4 compartilhado e adaptado
para safari com quilometragem ilimitada.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari em Tarangire.
· Descida à cratera de Ngorongoro considerada uma das
sete maravilhas naturais do mundo.
· Safari em Serengeti.
· Safari em Manyara.

TANZÂNIA KARIBU
Arusha, Tarangire, Manyara, Ngorongoro e Serengeti

info

9 dias / 6 noites.

Uma viagem emocionante pelos parques mais importantes da Tanzânia.
Dia 1 Portugal - Arusha
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao aeroporto de Kilimanjaro, em Arusha. Voo
com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Arusha
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Arusha - Tarangire (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Muito cedo, saída com destino a
Tarangire. Almoço tipo piquenique e safari no parque à
tarde. Tarangire é especial, é o reino dos gigantes pois é
famoso pela sua enorme população de elefantes e pelas
majestosas árvores baobab. Tem uma diversidade incrível
de paisagens e vegetação. A topografia das colinas está
coberta de baobabs e termiteiros e é dividida pelo rio
Tarangire que atrai um grande número de animais durante a migração nos tempos secos. Nas suas proximidades
encontra-se uma área de proteção natural gerida por dez
comunidades Masai, estabelecida em 2003 para proteger
o corredor migratório entre o lago Tarangire, o Lago
Manyara e o Rancho Manyara. Na época húmida, esta
zona atrai muitos flamengos e outras espécies de aves
aquáticas. Jantar e alojamento.
Dia 4 Tarangire - Manyara - Karatu (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída para o Parque Nacional do
Lago Manyara, que fica perto. Mesmo sendo menos
conhecido, o lago Manyara é um pequeno e bonito parÁFRICA 2022/23

que nacional que vale a pena conhecer. Alberga uma
grande população de elefantes e diferentes espécies
de primatas que vagueiam à vontade por todo o seu
território. Por vezes, podemos ter a sorte de ver os famosos leões trepadores de árvores. Depois do almoço
piquenique no parque, chegada a Karatu, na área de
Ngorongoro. Jantar e alojamento.
Dia 5 Karatu - Serengeti (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Continuamos em direcção às planícies
de Serengeti, atravessando a Área de Conservação de
Ngorongoro. Almoço e safari na parte da tarde. Jantar e
alojamento.
Dia 6 Serengeti (Pensão completa)
Safaris pela manhã e pela tarde. O Parque Nacional do
Serengeti é um dos maiores santuários da vida selvagem
do mundo. A origem do seu nome provém da língua
Masai “Siringet” que significa “planície sem fim”. Além
de ser um dos lugares onde podemos observar os Big 5,
uma das maiores e mais impressionantes atrações deste
gigantesco ecossistema, é a grande concentração de
herbívoros: gnus, zebras, antílopes, etc., nas planícies e
na sua migração anual. O escritor Laurens Van der Post
descreveu-o da seguinte forma: “os únicos seres sobreviventes que parecem pertencer ao Serengeti são os
animais selvagens. Entre os animais e África existe uma
compreensão que os seres humanos nunca chegaram
a decifrar”. E assim, o Serengeti, é o lar de centenas de
milhares de criaturas - grandes e pequenas - o cenário de

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Passeio em balão.
· Visita a uma aldeia Masai.
DATAS DE SAÍDA
Domingos, de 01/03/22 a 11/12/22

batalhas épicas pela sobrevivência e o sonho de qualquer
viajante que sonha com a África de espaços abertos, céus
infinitos cheios de estrelas e o espetáculo natural mais
extraordinário da Terra. O termo dos Big 5 refere-se aos
seguintes animais: leão, búfalo, leopardo, rinoceronte e
elefante. Foram apelidados pelos primeiros exploradores
e referem-se às cincos espécies mais difíceis e perigosas
de caçar. Durante o safari, o guia irá procurar os Big 5. Os
mais difíceis de encontrar por norma são o rinoceronte
e o leopardo. Um dia de safari é sempre emocionante
e diferente. Nunca se sabe o que vai acontecer e o que
poderá aparecer atrás de uma acácia ou de uma pedra.
Portanto, um safari é uma viagem única e inesquecível.
Jantar e alojamento.
Dia 7 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída com almoço tipo piquenique
até à cratera de Ngorongoro. Descida até caldeira com
20 Km de diâmetro. A sua paisagem é espetacular e tem
uma grande concentração de vida selvagem que se pode
encontrar durante todo o ano. Quando chegamos ao
ponto mais alto das encostas da cratera de Ngorongoro,
aos nossos pés encontramos um Jardim do Éden sobre a
Terra. Nunca vimos nada igual, tanta vida reunida num só
espaço. É por isso que os Masai, que chegaram aqui há 2
mil anos, o batizaram como “el-Nkoronkoro”, o “Presente
da Vida”. A cratera faz parte da Zona de Conservação
de Ngorongoro e é Património Mundial da UNESCO
desde 1979. Aqui, podemos encontrar hipopótamos nas
nascentes de Ngoitoktok, flamingos no Lago Magadi e

até trezentos elefantes. A abundância de água e pastos
garantem também a presença de gnus, zebras, búfalos,
gazelas de Grant, vários tipos de antílopes, javalis e,
claro, grandes predadores como leões, hienas e chacais.
Na zona estão também cerca de 30 rinocerontes negros,
uma espécie muito ameaçada e especialmente protegida.
A seguir ao safari, regresso a Karatu. Jantar e alojamento.
Dia 8 Karatu - Arusha - Portugal
Pequeno-almoço e em hora a combinar localmente
saída para regresso a Arusha. Transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a
Portugal. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotéis
Arusha
Kahawa House
Tarangire
Burunge Tented Camp
Karatu
Ngorongoro Farm House
Tloma Lodge
Serengeti
Serengeti Kati Kati Camp
A TER EM CONTA
Visto para a Tanzânia não incluído.
Os hotéis confirmados podem alterar, mantendo sempre a
mesma categoria, até um mês antes da saída.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
Para aproveitar ao máximo o tempo do safari, os almoços
podem ser tipo piquenique onde for necessário.
A Tanzânia só aceita notas de USD datadas após 2013.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.565 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria B (4*) no regime indicado no itinerário.
· Pequeno-almoço em Arusha no dia 2.
· 5 almoços e 4 jantares conforme o itinerário (sem
bebidas).
· Safari em serviço regular com condutor/guia
acompanhante em espanhol em veículo 4x4 com janela
garantida (máximo de 6 passageiros por veículo).
· Transporte em autocarro, minibus ou mini van
(conforme o número de passageiros) para os transferes
de chegada e saída em Arusha e Zanzibar, em inglês.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Flying doctors. Seguro de evacuação médica que
proporciona serviço de evacuação em ambulância aérea
na Tanzânia.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

ESSÊNCIA DA TANZÂNIA & ZANZIBAR
Lago Eyasi, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire e Zanzibar

info

10 dias / 8 noites.

DATAS DE SAÍDA
Terças-feiras  de 01/03/22 a 15/12/22

Uma viagem para descobrir a diversidade da Tanzânia, as suas paisagens esplêndidas e algumas das suas tribos mais emblemáticas, guardiãs de
costumes ancestrais que ainda sobrevivem. Zanzibar é a cereja no topo de um magnífico safari em África.
Dia 1 Portugal - Arusha
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao aeroporto de Kilimanjaro, em Arusha. Voo com
escala. Noite a bordo.
Dia 2 Arusha - Lago Eyasi - Karatu (Pensão completa)
Chegada e transfere para um hotel em Arusha onde
poderá desfrutar dos vários serviços, tomar o pequeno-almoço e mudar de roupa. De seguida, saída até ao
Lago Eyasi no Grande Rift Valley. Chegada por volta do
meio-dia (cerca 190 Km / 4 horas aproximadamente). Almoço no Lago Eyasi Lodge. Tarde fascinante com a visita
às tribos Hadzabe e Datoga, que viveram nas margens
do Lago Eyasi da mesmo forma desde os últimos 10.000
anos. Durante a visita, poderá aprender como vivem,
caçam e como procuram comida na natureza circundante. Também visitaremos a Tribo Blacksmith, parte
dos Datoga, mas que se separaram e que têm vivido de
forma independente há décadas. Os seus rendimentos
principais provêm do fabrico de facas, pontas de flecha
e jóias para a grande tribo Datoga e para os Hadzabe,
ÁFRICA 2022/23

continuação da viagem até Karatu, localizada na orla da
Área de Conservação de Ngorongoro (cerca de 40 Km /
50 minutos). Jantar e alojamento.
Dia 3 Karatu - Ngorongoro - Serengeti (Pensão completa)
Pequeno-almoço. À primeira hora da manhã, saída para
entrar na Área de Conservação da Cratera de Ngorongoro (40 Km / cerca de 50 minutos). Descemos a cratera ao
mesmo tempo que fazemos um safari pelo caminho. Esta
cratera é considerada umas das sete maravilhas naturais
do mundo. Com uma extensão de 8.500Km2, é denominada frequentemente como o Jardim do Éden africano
devido à densidade e diversidade da sua vida selvagem
e um dos poucos sítios onde poderemos avistar o rinoceronte negro, que está em vias de extinção. Saíamos da
cratera com destino ao P.N. Serengeti (aproximadamente
195 Km / 3 horas). Almoço tipo piquenique. O Parque
Nacional do Serengeti é um dos maiores santuários da
vida selvagem do mundo. A origem do seu nome provém
da língua Masai “Siringet” que significa “planície sem
fim”. Além de ser um dos lugares onde podemos observar os Big 5, uma das maiores e mais impressionantes

atrações deste gigantesco ecossistema, é a grande concentração de herbívoros: gnus, zebras, antílopes, etc.,
nas planícies e na sua migração anual. O escritor Laurens
van der Post descreveu-o da seguinte forma: “os únicos
seres sobreviventes que parecem pertencer ao Serengeti
são os animais selvagens. Entre os animais e África existe
uma compreensão que os seres humanos nunca chegaram a decifrar”. E assim, o Serengeti, é o lar de centenas
de milhares de criaturas - grandes e pequenas - o
cenário de batalhas épicas pela sobrevivência e o sonho
de qualquer viajante que sonha com a África de espaços
abertos, céus infinitos cheios de estrelas e o espetáculo
natural mais extraordinário da Terra. Chegada à última
hora da tarde. Jantar e alojamento no lodge.
Dia 4 Serengeti (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Dia inteiro de safari com almoço piquenique. O Parque Nacional Serengeti tem cerca de 13.000 Km2
de extensão e tem imensas planícies de savana e florestas
dispersas onde milhões de herbívoros pastam, que por sua
vez alimentam uma das maiores concentrações de grandes
predadores do planeta. Serengeti também é famoso pelas

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visitas às tribos Hadzabe e Datoga e à tribo Blacksmith,
parte dos Datoga.
· Descida à cratera de Ngorongoro considerada uma das
sete maravilhas naturais do mundo.
· Piquenique num lugar privilegiado ao largo da cratera.
· Safari de dia inteiro em Serengeti.
· Safari em Tarangire.

grandes migrações de milhares de gnus e zebras. É também
lar dos famosos Big 5: leão, búfalo, leopardo, rinoceronte e
elefante. Jantar e alojamento no lodge.

aeroporto de Kilimanjaro. Formalidades de embarque e
partida com destino a Zanzibar. Chegada e transfere para
o hotel. Alojamento no regime selecionado.

Dia 5 Serengeti - Tarangire (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada até à zona da Área
de Conservação de Ngorongoro (195 Km / cerca de 3,50
horas) onde iremos almoçar (piquenique) num lugar privilegiado ao largo da cratera. Continuação até ao Parque
Nacional de Tarangire (155 Km / 3 horas). Tarangire é o
sexto maior parque nacional da Tanzânia com cerca de
2.850Km2 e alberga a maior população de elefantes do
norte da Tanzânia assim como manadas de antílopes,
zebras e gnus. É também famoso pelos leões que trepam
as árvores. A sua vegetação é uma mistura de acácias,
prados inundados sazonalmente e baobabs. Jantar e
alojamento no lodge.

Dias 7 - 8 Zanzibar
Dias livres no hotel e regime selecionado.
Dia 9 Zanzibar - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto de Zanzibar. Formalidades de
embarque e partida com destino a Portugal. Voo com
escala. Noite a bordo.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (4*)
Arusha
Mount Meru
Karatu
Karatu Simba Lodge
Serengeti
Serengeti Simba Lodge
Tarangire
Tarangire Simba Lodge
A (5*)
Zanzibar
Gold Zanzíbar
A TER EM CONTA
Visto para a Tanzânia não incluído.
A Tanzânia só aceita notas de USD datadas após 2013.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Dia 6 Tarangire - Arusha - Zanzibar
Na primeira hora da manhã, safari no parque. Pequeno-almoço. De seguida, saída por estrada até Arusha (120Km
/ 2h50). Chegada e almoço em Arusha. Transfere até ao
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.220 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria B (4*Sup.) no regime indicado no itinerário.
· 7 almoços e 7 jantares durante o safari conforme o
itinerário (sem bebidas).
· Água mineral nos veículos durante os safaris e também
durante as refeições.
· Safari em serviço regular com condutor/guia
acompanhante em espanhol em veículo 4x4 com janela
garantida.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

PAISAGENS DA TANZÂNIA
Arusha, Manyara, Serengeti, Ngorongoro, Lago Eyasi e Tarangire

info

11 dias / 8 noites.

Nesta viagem, não só terá a oportunidade de ver os Big 5 nalgum dos parques mais impressionantes de África, mas também viverá
uma experiência inesquecível com algumas das tribos mais antigas da Tanzânia.
Dia 1 Portugal - Arusha
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao aeroporto de Kilimanjaro, em Arusha. Voo com
escala. Noite a bordo.

da língua Masai “Siringet” que significa “planície sem fim”.
Jantar e alojamento.

tém relações comerciais com a tribo Hadzabe. Almoço
tipo piquenique. Regresso ao lodge. Jantar e alojamento.
Dia 8 Karatu - Tarangire (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída com destino a Tarangire para
fazer um safari pela manhã. Almoço tipo piquenique e
regresso ao lodge. Tarangire é especial, é o reino dos
gigantes pois é famoso pela sua enorme população de
elefantes e pelas majestosas árvores baobab. Tem uma
diversidade incrível de paisagens e vegetação. A topografia das colinas está coberta de baobabs e termiteiros e é
dividida pelo rio Tarangire que atrai um grande número
de animais durante a migração nos tempos secos. Nas
suas proximidades encontra-se uma área de proteção
natural gerida por dez comunidades masai, estabelecida
em 2003 para proteger o corredor migratório entre o
lago Tarangire, o lago Manyara e o rancho Manyara. Na
época húmida, esta zona atrai muitos flamengos e outras
espécies de aves aquáticas. Jantar e alojamento.

Dia 4 Karatu - Serengeti (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Continuamos em direção às planícies
de Serengeti, atravessando a Área de Conservação de
Ngorongoro. Almoço e safari na parte da tarde. Jantar e
alojamento.

Dia 6 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída com almoço tipo piquenique
até à cratera de Ngorongoro. Descida até caldeira com
20 Km de diâmetro. A sua paisagem é espetacular e
tem uma grande concentração de vida selvagem que se
pode encontrar durante todo o ano. Quando chegamos
ao ponto mais alto das encostas da cratera de Ngorongoro, aos nossos pés encontramos o Jardim do Éden sobre a Terra. Nunca vimos nada igual, tanta vida reunida
num só espaço. É por isso que os Masai, que chegaram
aqui há 2 mil anos, o batizaram como “el-Nkoronkoro”,
o “Presente da Vida”. A cratera faz parte da Zona de
Conservação de Ngorongoro e é Património Mundial
da UNESCO desde 1979. Aqui, podemos encontrar
hipopótamos nas nascentes de Ngoitoktok, flamingos
no Lago Magadi e até trezentos elefantes. A abundância de água e pastos garantem também a presença de
gnus, zebras, búfalos, gazelas de Grant, vários tipos de
antílopes, javalis e, claro, grandes predadores como
leões, hienas e chacais. Na zona estão também cerca de
30 rinocerontes negros, uma espécie muito ameaçada e
especialmente protegida. A seguir ao safari, regresso a
Karatu. Jantar e alojamento.

Dia 5 Serengeti (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Dia dedicado a explorar o parque.
Normalmente será um safari da parte da manhã e outro
pela tarde com almoço no acampamento. No entanto,
dependendo do movimento dos animais o guia pode
alterar o almoço para tipo piquenique para aproveitar
melhor o dia. O Serengeti é um dos maiores santuários da
vida selvagem do mundo. A origem do seu nome provém

Dia 7 Karatu - Lago Eyasi - Karatu (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída até ao Lago Eyasi. Esta
é a zona onde habita a tribo Hadzabe, uma tribo nómada,
caçadores e recolectores que mantêm a sua forma de
vida. Oportunidade de conhecer um pouco mais sobre
a sua forma de vida, as suas técnicas de caça e de como
procuram comida na natureza circundante. À tarde, visita
à tribo Datoga, uma tribo de pastores de gado que man-

Dia 2 Arusha
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Arusha - Manyara - Karatu (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída para o Parque Nacional do Lago
Manyara para um safari. Mesmo sendo menos conhecido,
o lago Manyara é um pequeno e bonito parque nacional
que vale a pena conhecer. Alberga uma grande população de elefantes e diferentes espécies de primatas que
vagueiam à vontade por todo o seu território. Por vezes,
podemos ter a sorte de ver os famosos leões trepadores
de árvores. Da parte da tarde, visita à povoação Mto Wa
Mbua a pé, de bicicleta ou de tuk tuk. De seguida, saída
por estrada até Karatu. Jantar e alojamento.
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Dia 9 Tarangire - Arusha
Pequeno-almoço. Safari a pé pelo Lago Manyara. Almoço
e regresso por estrada a Arusha. Visita ao famoso projecto
Emusoi, dedicado à educação de meninas Masai. Jantar e
alojamento.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari em Tarangire.
· Descida à cratera de Ngorongoro considerada uma das
sete maravilhas naturais do mundo.
· Safari em Serengeti.
· Safari em Manyara.
· Visita à povoação de Mto Wa Mbu a pé, de bicicleta ou
de tuk tuk.
· Visita às tribos do Lago Eyasi: Hadzabe e Datoga.
· Safari a pé ao Lago Manyara.
· Visita ao projecto Emusoi.
DATAS DE SAÍDA
Terças-feiras – até 27/12/22

DETALHES PARA NOIVOS ICÁRION
Maramboi Tented Lodge
· Sundowner.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotéis
Arusha
Kahawa House
Serengeti
Kati Kati Camp
Karatu
Ngorongoro Farm House
Tloma Lodge
Tarangire
Maramboi Tented Lodge
A TER EM CONTA
Visto para a Tanzânia não incluído.
Caso não utilize a noite em Arusha, não será descontado
qualquer valor ao pacote.
Os hotéis confirmados podem alterar, mantendo sempre a
mesma categoria, até um mês antes da saída.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
A Tanzânia só aceita notas de USD datadas após 2013.

Dia 10 Arusha - Portugal
Pequeno-almoço e em hora a combinar localmente, transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 4.195 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) no
regime indicado no itinerário.
· Almoços e jantares durante o safari conforme o
itinerário (sem bebidas).
· Alojamento e pequeno-almoço em Arusha.
· Safari com condutor/guia acompanhante em espanhol
em veículo 4x4 com janela garantida. Safari privado.
· Transporte em 4 x 4 adaptado para safari com
quilometragem ilimitada.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari em Tarangire.
· Descida à cratera de Ngorongoro considerada uma das
sete maravilhas naturais do mundo.
· Safari em Serengeti.
· Safari em Manyara.
· Visita à Garganta de Olduvai.
· Veículo privado com quilometragem ilimitada.
· Visita a uma autêntica povoação Masai em Sinya.
· Safari a pé acompanhados por guerreiros Masai em
Sinya.
· Alojamento na reserva privada de Sinya, no sopé do
Kilimanjaro.

AS NEVES DO KILIMANJARO
Arusha, Sinya, Tarangire, Manyara, Ngorongoro e Serengeti

info

11 dias / 8 noites.

Uma viagem aos parques mais importantes da Tanzânia e à mais legendária das montanhas africanas, o imponente Kilimanjaro.
Dia 1 Portugal - Arusha
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao aeroporto de Kilimanjaro, em Arusha. Voo com
escala. Noite a bordo.
Dia 2 Arusha
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Arusha - Sinya (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída com destino a Sinya /
Elerai situado na encosta do Kilimanjaro. Almoço e atividade de safari pela tarde. Jantar e alojamento.
Dia 4 Sinya (Pensão completa)
Dia dedicado a realizar safaris em veículos 4x4, safaris a
pé acompanhados por guerreiros Masai. Esta zona remota
e pouco habitada encontra-se no norte do Monte Meru e
é conhecida pelas suas vistas espetaculares do Kilimanjaro. A visão das manadas de elefantes a caminhar pela
savana com a neve da famosa montanha como cenário
de fundo é uma das imagens mais icónicas. Na verdade,
esta é uma das poucas aéreas em África onde se pode
ver elefantes machos, com mais de 50 anos e grandes
presas. Alguns destes machos vivem de forma permanente na zona junto com as manadas de mães e crias que
costumam migrar entre o Parque Nacional Amboseli e as
florestas de Acácia de Sinya em busca de água e comida.
São uma das populações de elefantes mais saudáveis do
continente africano. Jantar e alojamento.
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Dia 5 Sinya - Tarangire (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída com o guia com destino a
Tarangire. Safari pela tarde no parque. Tarangire é
especial, é o reino dos gigantes, pois é famoso pela sua
enorme população de elefantes e pelas majestosas árvores baobab. Tem uma diversidade incrível de paisagens
e vegetação. A topografia das colinas está coberta de
baobabs e termiteiros e é dividida pelo rio Tarangire que
atrai um grande número de animais durante a migração
nos tempos secos. Nas suas proximidades encontra-se
uma área de proteção natural gerida por dez comunidades masai, estabelecida em 2003 para proteger o corredor migratório entre o lago Tarangire, o Lago Manyara
e o Rancho Manyara. Na época húmida, esta zona atrai
muitos flamengos e outras espécies de aves aquáticas.
Durante esses meses a concentração de animais à volta
do lago é tal que é quase tão diversificada como a da
cratera de Ngorongoro. Na época da chuva, em Abril e
Maio, os animais dispersam-se. Em Junho e Julho, as
gazelas e os oryx regressam seguindo-se os elefantes, as
zebras e os gnus. Jantar e alojamento.
Dia 6 Tarangire - Manyara - Karatu (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída para o Parque Nacional do
Lago Manyara. Mesmo sendo menos conhecido, o lago
Manyara é um pequeno e bonito parque nacional que
vale a pena conhecer. Alberga uma grande povoação de
elefantes e diferentes espécies de primatas que vagueiam
à vontade por todo o seu território. Por vezes, podemos
ter a sorte de ver os famosos leões trepadores de árvores.

Depois do almoço, tipo piquenique, saída para Karatu, na
zona da Área de Ngorongoro. Jantar e alojamento.
Dia 7 Karatu - Ngorongoro - Karatu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída com almoço tipo piquenique
até à cratera de Ngorongoro. Descida até caldeira com
20 Km de diâmetro. A sua paisagem é espetacular e tem
uma grande concentração de vida selvagem que se pode
encontrar durante todo o ano. Quando chegamos ao
ponto mais alto das encostas da cratera de Ngorongoro,
aos nossos pés encontramos um Jardim do Éden sobre a
Terra. Nunca vimos nada igual, tanta vida reunida num
só espaço. É por isso que os Masai, que chegaram aqui
há 2 mil anos, o batizaram como “el-Nkoronkoro”, o
“Presente da Vida”. A seguir ao safari, regresso a Karatu.
Jantar e alojamento.
Dia 8 Karatu - Serengeti (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Continuamos em direcção às planícies
de Serengeti. Visita à Garganta de Olduvai, considerada o
Berço da Humanidade. O Parque Nacional do Serengeti é
um dos maiores santuários da vida selvagem do mundo.
A origem do seu nome provém da língua Masai “Siringet”
que significa “planície sem fim”. Além de ser um dos lugares onde podemos observar os Big 5, uma das maiores e
mais impressionantes atrações deste gigantesco ecossistema, é a grande concentração de herbívoros: gnus, zebras,
antílopes, etc., nas planícies e na sua migração anual. O
escritor Laurens van der Post descreveu-o da seguinte
forma: “os únicos seres sobreviventes que parecem

pertencer ao Serengeti são os animais selvagens. Entre os
animais e África existe uma compreensão que os seres humanos nunca chegaram a decifrar”. E assim, o Serengeti,
é o lar de centenas de milhares de criaturas - grandes e
pequenas - o cenário de batalhas épicas pela sobrevivência e o sonho de qualquer viajante que sonha com a África
de espaços abertos, céus infinitos cheios de estrelas e o
espetáculo natural mais extraordinário da Terra. O termo
dos Big 5 refere-se aos seguintes animais: leão, búfalo,
leopardo, rinoceronte e elefante. Foram apelidados pelos
primeiros exploradores e referem-se às cincos especiais
mais difíceis e perigosas de caçar. Jantar e alojamento.
Dia 9 Serengeti (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Dia dedicado a explorar o parque com
safaris da parte da manhã e pela tarde. O Serengeti é um
dos maiores santuários da vida selvagem do mundo. A
origem do seu nome provém da língua Masai “Siringet”
que significa “planície sem fim”. Jantar e alojamento.
Dia 10 Serengeti - Arusha - Portugal
Pequeno-almoço e em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a
bordo.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas das
Seychelles e as suas praias lendárias ou a exclusividade das Maldivas com as suas águas turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de hotéis e
escolha o alojamento que melhor se adequa aos
seus gostos. Esqueça o mundo numa villa com
piscina privada ou desfrute de um belo pôr do sol
desde o seu terraço com vista para o mar. Não se
esqueça de dar uma vista de olhos nas excursões
que sugerimos e torne a sua viagem inesquecível.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Passeio de balão.
· Avioneta Serengeti / Arusha.
· Visita a uma aldeia Masai.
DATAS DE SAÍDA
Até 15/12/22: diárias
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
C (4*)
Arusha
Kahawa House
Sinya
Kambi Ya Tembo
Tarangire
Burunge Tented Camp
Karatu
Ngorongoro Farm House
Serengeti
Serengeti Kati Kati Camp
B (4*/5*) Arusha
Arumeru River Lodge
Sinya
Kambi Ya Tembo
Tarangire
Maramboi Tented Camp
Karatu
Kitela Lodge
Serengeti
Lahia Tented lodge
A (5*)
Arusha
Arusha Coffee Lodge
Sinya
Kambi Ya Tembo
Tarangire
Lolkisale Camp
Karatu
The Manor at Ngorongoro
Serengeti
Migration Tented Camp
A TER EM CONTA
Visto para a Tanzânia não incluído.
As opções A e B incluem bebidas locais, excepto em
Arusha.
Bebidas locais incluídas em Sinya, em todas as opções.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
A Tanzânia só aceita notas de USD datadas após 2013

Dia 11 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.610 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria B (4*) no regime indicado no itinerário.
· Almoços e jantares durante o safari conforme o
itinerário (sem bebidas). Alojamento e pequeno-almoço
em Arusha.
· Água mineral nos veículos durante os safaris e também
durante as refeições.
· Safari em serviço privado com condutor/guia
acompanhante em espanhol em veículo 4x4 com janela
garantida.
· Transporte em veículo 4 x4 compartilhado e adaptado
para safari com quilometragem ilimitada.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

TANZÂNIA EM FAMILIA
Arusha, Tarangire, Manyara, Ngorongoro e Serengeti

info

9 dias / 6 noites.

Um safari para desfrutar em família, em quartos familiares que podem acolher até dois adultos e duas crianças ou jovens até aos 16 anos
e em veículos 4 x 4 para realizar a viagem dos seus sonhos.
Dia 1 Portugal - Arusha
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao aeroporto de Kilimanjaro, em Arusha. Voo com
escala. Noite a bordo.
Dia 2 Arusha
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Arusha / Tarangire (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída com o guia em direção a Tarangire. Safari da parte da tarde no parque. Tarangire é especial,
é o reino dos gigantes pois é famoso pela sua enorme população de elefantes e pelas majestosas árvores baobab.
Tem uma diversidade incrível de paisagens e vegetação.
A topografia das colinas está coberta de baobabs e termiteiros e é dividida pelo rio Tarangire que atrai um grande
número de animais durante a migração nos tempos secos.
Nas suas proximidades encontra-se uma área de proteção
natural gerida por dez comunidades Masai, estabelecida
em 2003 para proteger o corredor migratório entre o lago
Tarangire, o lago Manyara e o rancho Manyara. Na época
húmida, esta zona atrai muitos flamengos e outras espécies de aves aquáticas. Jantar e alojamento.
Dia 4 Tarangire - Manyara - Karatu (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída muito cedo para o Parque Nacional do Lago Manyara. Mesmo sendo menos conhecido, o
lago Manyara é um pequeno e bonito parque nacional que
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vale a pena conhecer. Alberga uma grande população de
elefantes e diferentes espécies de primatas que vagueiam
à vontade por todo o seu território. Por vezes, podemos
ter a sorte de ver os famosos leões trepadores de árvores.
Depois do almoço piquenique no parque, chegada a Karatu, na área de Ngorongoro. Jantar e alojamento.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari em Tarangire.
· Descida à cratera de Ngorongoro considerada uma das
sete maravilhas naturais do mundo.
· Safari em Serengeti.
· Safari em Manyara.
· Visita à Garganta de Olduvai.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Passeio em balão.
· Visita a uma aldeia Masai.
DATAS DE SAÍDA
Diárias até 15/12/22

Dia 5 Karatu - Serengeti (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Continuamos em direcção às planícies
de Serengeti, atravessando a Área de Conservação de
Ngorongoro. Visita à Garganta de Olduvai, considerada o
Berço da Humanidade. Almoço e safari na parte da tarde.
Jantar e alojamento.

cenário de batalhas épicas pela sobrevivência e o sonho de
qualquer viajante que sonha com a África de espaços abertos, céus infinitos cheios de estrelas e o espetáculo natural
mais extraordinário da Terra. O termo dos Big 5 refere-se
aos seguintes animais: leão, búfalo, leopardo, rinoceronte
e elefante. Foram apelidados pelos primeiros exploradores
e referem-se às cincos especiais mais difíceis e perigosas de
caçar. Durante o safari, o guia irá procurar os Big 5. Os mais
difíceis de encontrar por norma são o rinoceronte e o leopardo. Um dia de safari é sempre emocionante e diferente.
Nunca se sabe o que vai acontecer e o que poderá aparecer
atrás de uma acácia ou de uma pedra. Portanto, um safari é
uma viagem única e inesquecível. Jantar e alojamento.

tos elefantes. A abundância de água e pastos garantem
também a presença de gnus, zebras, búfalos, gazelas de
Grant, vários tipos de antílopes, javalis e, claro, grandes
predadores como leões, hienas e chacais. Na zona estão
também cerca de 30 rinocerontes negros, uma espécie
muito ameaçada e especialmente protegida. A seguir ao
safari, regresso a Karatu. Jantar e alojamento.

Dia 6 Serengeti (Pensão completa)
Safaris pela manhã e pela tarde. O Parque Nacional do
Serengeti é um dos maiores santuários da vida selvagem do
mundo. A origem do seu nome provém da língua Masai “Siringet” que significa “planície sem fim”. Além de ser um dos
lugares onde podemos observar os Big 5, uma das maiores
e mais impressionantes atrações deste gigantesco ecossistema, é a grande concentração de herbívoros: gnus, zebras,
antílopes, etc., nas planícies e na sua migração anual. O
escritor Laurens Van der Post descreveu-o da seguinte forma: “os únicos seres sobreviventes que parecem pertencer
ao Serengeti são os animais selvagens. Entre os animais
e África existe uma compreensão que os seres humanos
nunca chegaram a decifrar”. E assim, o Serengeti, é o lar de
centenas de milhares de criaturas - grandes e pequenas - o

Dia 7 Serengeti - Ngorongoro - Karatu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída com almoço tipo piquenique até
à cratera de Ngorongoro. Descida até caldeira com 20
Km de diâmetro. A sua paisagem é espectacular e tem
uma grande concentração de vida selvagem que se pode
encontrar durante todo o ano. Quando chegamos ao
ponto mais alto das encostas da cratera de Ngorongoro,
aos nossos pés encontramos um Jardim do Éden sobre a
Terra. Nunca vimos nada igual, tanta vida reunida num só
espaço. É por isso que os Masai, que chegaram aqui há 2
mil anos, o batizaram como “el-Nkoronkoro”, o “Presente
da Vida”. A cratera faz parte da Zona de Conservação de
Ngorongoro e é Património Mundial da UNESCO desde
1979. Aqui, podemos encontrar hipopótamos nas nascentes de Ngoitoktok, flamingos no Lago Magadi e até trezen-

Dia 9 Portugal
Chegada.

Dia 8 Karatu - Arusha - Portugal
Pequeno-almoço e em hora a combinar localmente saída
para regresso a Arusha. Transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal.
Voo com escala. Noite a bordo.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas
das Seychelles e as suas praias lendárias ou a
exclusividade das Maldivas com as suas águas
turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de
hotéis e escolha o alojamento que melhor se
adequa aos seus gostos. Esqueça o mundo numa
villa com piscina privada ou desfrute de um
belo pôr do sol desde o seu terraço com vista
para o mar. Não se esqueça de dar uma vista de
olhos nas excursões que sugerimos e torne a sua
viagem inesquecível.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Arusha
Kahawa House
Tarangire
Burunge Tented Camp
Karatu
Ngorongoro Farm House
Serengeti
Serengeti Kati Kati Camp
A TER EM CONTA
Visto para a Tanzânia não incluído.
A Tanzânia só aceita notas de USD datadas após 2013.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.650 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes conforme o itinerário em serviço regular, em
espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), na
categoria B (4*) no regime indicado no itinerário.
· 6 almoços e 6 jantares durante o safari conforme o
itinerário (sem bebidas).
· Safari em grupo com guia condutor/guia acompanhante
em 4 x 4 com janela garantida (máximo 7 pessoas por
veículo).
· Transporte em autocarro, minibus ou mini van
(conforme o número de passageiros), para os transferes
de saída em Nairobi.
· Entradas nos Parques Nacionais mencionados no
itinerário.
· Flying doctors. Seguro de evacuação médica que
proporciona serviço de evacuação em ambulância aérea
na Tanzânia.
· Água mineral nos veículos durante o safari.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

À PROCURA DA GRANDE MIGRAÇÃO
Arusha, Lago Eyasi, Ngorongoro, Serengeti, Masai Mara

info

10 dias / 7 noites.

Uma viagem fascinante pela Grande Migração. Mais de 2 milhões de herbívoros iniciam uma grande viagem ao deslocarem-se
entre as planícies do Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, e Masai Mara, no Quénia.
Dia 1 Portugal - Arusha
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao aeroporto de Kilimanjaro, em Arusha. Voo com
escala. Noite a bordo.
Dia 2 Arusha
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 3 Arusha / Lago Eyasi (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída em direção ao Lago Eyasi, onde
teremos a oportunidade de visitar as tribos mais antigas
de África, os Hadzabe e os Datoga do Lago Eyasi. Os Hadzabe são uma tribo nómada, caçadores e recolectores que
mantém a sua forma de vida. Os Datoga são uma tribo de
pastores de gado que mantêm relações comerciais com a
tribo Hadzabe. Jantar e alojamento.
Dia 4 Lago Eyasi - Cratera de Ngorongoro
(Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída até Ngorongoro. Chegada ao
lodge e almoço (cedo) para realizar um safari de meio dia
no interior da Cratera de Ngorongoro, a maior caldeira
vulcânica do mundo onde podemos encontrar uma
grande diversidade de espécies animais. A sua paisagem é
ÁFRICA 2022/23

espectacular e tem uma grande concentração de vida selvagem que se pode encontrar durante todo o ano. Quando chegamos ao ponto mais alto das encostas da cratera
de Ngorongoro, aos nossos pés encontramos um Jardim
do Éden sobre a Terra. Nunca vimos nada igual, tanta
vida reunida num só espaço. É por isso que os Masai, que
chegaram aqui há 2 mil anos, o batizaram como “el-Nkoronkoro”, o “Presente da Vida”. A cratera faz parte da
Zona de Conservação de Ngorongoro, Património Mundial
da UNESCO desde 1979. Aqui, podemos encontrar hipopótamos nas nascentes de Ngoitoktok, flamingos no Lago
Magadi e até trezentos elefantes. A abundância de água
e pastos garantem também a presença de gnus, zebras,
búfalos, gazelas de Grant, vários tipos de antílopes, javalis
e, claro, grandes predadores como leões, hienas e chacais.
Na zona estão também cerca de 30 rinocerontes negros,
uma espécie muito ameaçada e especialmente protegida.
Regresso ao lodge ao anoitecer. Jantar e alojamento.
Dia 5 Cratera de Ngorongoro - Serengeti
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Continuação em direcção a Serengeti.
Chegada e almoço no lodge. À tarde, saída para realizar
um safari no Parque Nacional. Jantar e alojamento.

Dia 6 Serengeti (Pensão completa)
Após o pequeno-almoço, saída em 4 x 4 para a zona de
Seronera, onde o rio com o mesmo tempo garante uma
reserva de água suficiente para manter a grande população de animais. Continuamos com o safari na rota da
zona de Grumeti. Pela tarde, saída para a zona de Grumeti
no Parque Nacional de Serengeti. Jantar e alojamento.
Dia 7 Serengeti - Sirari - Isebania - Masai Mara
(Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada para o posto fronteiriço de Isebania. Após realizar os trâmites de emigração,
mudamos de veículo e entraremos no Quénia com um
condutor / guia falando espanhol. Chegada ao lodge para
almoçar. Pela tarde, saída para um safari a pé na Área de
Conservação de Masai Mara, uma oportunidade única de
caminhar numa das zonas mais espetaculares de África.
Jantar e alojamento.
Dia 8 Masai Mara (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Hoje faremos um safari pela manhã e
outro pela tarde. Situado no sudoeste do Quénia, Mara é
o coração da região Masai. As suas planícies, entre julho e
novembro, são protagonistas de um fenómeno anual conhecido como “a Grande Migração”, quando mais de um

milhão de gnus, centenas de milhares de zebras e gazelas
e outras espécies de herbívoros se movem para enfrentar
um grande desafio de sobrevivência. Claro, também um
dos melhores lugares do mundo para a observação do Big
5: leão, búfalo, leopardo, rinoceronte e elefante. Neste
dia, opcionalmente, poderá fazer um passeio de balão ao
amanhecer. A aventura culmina com um apetitoso pequeno-almoço, acompanhado de um delicioso espumante.
Dia 9 Masai Mara - Nairobi - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direcção a Nairobi (cerca de 265 Km / 5 horas). Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal.
Voos com escalas. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize uma viagem extraordinária com alguns
dias de descanso numa praia paradisíaca para
desfrutar do sol, da areia e de um perfeito mar
azul. Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe propomos: desfrute da exótica Mombaça e
dos seus pores-do-sol inesquecíveis, dos maravilhosos Hotéis de Zanzibar e do seu extraordinário
fundo marinho, a simpatia da Maurícia e a sua
fantástica gastronomia, as águas imaculadas
das Seychelles e as suas praias lendárias ou a
exclusividade das Maldivas com as suas águas
turquesas. Consulte a nossa vasta seleção de
hotéis e escolha o alojamento que melhor se
adequa aos seus gostos. Esqueça o mundo numa
villa com piscina privada ou desfrute de um
belo pôr do sol desde o seu terraço com vista
para o mar. Não se esqueça de dar uma vista de
olhos nas excursões que sugerimos e torne a sua
viagem inesquecível.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari em Masai Mara e Serengeti.
· Safari a pé no dia de chegada a Masai Mara.
· Visitas às tribos Hadzabe e Datoga no Lago Eyasi.
DATAS DE SAÍDA
Segundas-feiras e Domingos, de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade		
Hotel
Arusha
Kibo Palace hotel
Lago Eyasi
Lake Eyasi Safari Lodge
Ngorongoro
Ngorongoro Sopa Lodge
Serengeti (Centro)
Serengeti Sopa Lodge
Serengeti (Grumeti)
Mbalageti Tented Lodge
Masai Mara
Kilima Camp
A TER EM CONTA
Vistos para o Quénia e para a Tanzânia não incluídos.
A categoria hoteleira é determinada por uma combinação
de serviços, localização e actividades oferecidas por casa
estabelecimento.
Se houver dois veículos, o guia será compartilhado pelos
mesmos sendo que o guia vai alternando entre eles
durante o safari.
O Quénia aceita apenas notas de USD datadas a partir de
2009.
A Tanzânia só aceita notas de USD datadas após 2013.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.830 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes e visitas segundo itinerário, em serviço regular
em inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) Cat. C
(3*/4*), no regime indicado no itinerário.
· 8 almoços e 7 jantares durante o safari, segundo itinerário
(sem bebidas).
· Água mineral no veículo durante o safari.
· Entradas nos Parques Nacionais segundo itinerário.
· Safari com motorista/guia acompanhante em inglês, em
veículo todo-o-terreno.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Trekking com os chimpanzés na floresta de Budongo.
· Excursão de barco em Murchison Falls e Kazinga.
· Passeio com os rinocerontes em Ziwa.
· Trekking para contemplar os gorilas das montanhas.
· Safaris em Queen Elizabeth.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Extensão de uma noite ao Parque Nacioanl do Lago Mburo.
· Extensão de uma noite ao Parque Nacional de Mgahinga.
· Noites extra em Entebbe para visita o Santuário dos
chimpanzés na Ilha de Ngamba.
· Extensão de duas noites em Bwindi para uma Experiência
Comunitária em Buhoma.

UGANDA SELVAGEM & GORILAS
Entebbe, Kampala, Murchinson Falls, Bugoma, Queen Elizabeth, Bwindi

info

11 dias / 8 noites.

Uma viagem fascinante ao coração do Uganda para contemplar, cara a cara, o extraordinário gorila da montanha.
Dia 1 Portugal - Entebbe
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Entebbe, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Entebbe - Kampala
A chegada, transfere para o hotel em Kampala e resto do
dia livre.
Dia 3 Kampala - Murchinson Falls (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada para o Parque Nacional de Murchison Falls, o maior do Uganda (350 kms /
6 horas). Paragem no santuário Ziwa Rhino para realizar
uma caminhada pela natureza e ficar a conhecer o projeto de criação e os cuidados prestados aos rinocerontes
brancos ameaçados de extinção. Almoço. Continuação
para o parque nacional junto ao Rio Nilo, onde se encontram as belas cataratas de Murchison que criam um
estreito desfiladeiro com águas turbulentas. Vista espetacular do alto das cataratas. Jantar e alojamento.
Dia 4 Murchinson Falls (Pensão completa)
Pequeno-almoço e safari para explorar a savana, na região
norte do delta do Nilo no Lago Albert. Podemos encontrar
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elefantes, leões, búfalos, girafas, antílopes, oribis, leopardos
e também hienas. O parque possui uma densa vegetação e
oferece uma vista espetacular. Regresso ao seu lodge para
o almoço. Da parte da tarde, realização de um safari, mas
desta vez de barco pelas margens do Nilo onde poderemos
ver hipopótamos, crocodilos e uma grande variedade de
pássaros. Subida ao topo das Cataratas Murchison onde
o Nilo passa por um desfiladeiro muito estreito formando
uma cascata espetacular. Jantar e alojamento.
Dia 5 Murchinson Falls - Budongo - Bugoma
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para a floresta de Budongo
(180 kms / 3 horas) para realização de um trekking pela
floresta tropical e descobrir os chimpanzés no seu habitat
natural. A floresta tem ainda muitos outros primatas,
como o macaco colobus preto e branco, o macaco de
cauda vermelha, o macaco azul, o macaco vervet e babuínos. Almoço (poderá ser piquenique). À tarde, opcionalmente, propomos uma atividade cultural organizada pelo
Boomu Women Group ou a Associação Kapega realizada
por guias locais que têm trabalhado na floresta. É um
momento de interação com a população local que vive
nas proximidades. Jantar e alojamento em Bugoma.

Dia 6 Bugoma - Queen Elizabeth (Pensão completa)
Pequeno-almoço e safari a pé pela natureza na floresta
Bugoma. Com 410 quilômetros quadrados, este é o
habitat dos chimpanzés e dos mangabeys de Uganda.
Almoço no caminho num restaurante local. Continuação da viagem ao longo da cordilheira Rwenzori
até a cidade de Kasese (280 kms / 6-8 horas). Jantar e
alojamento.
Dia 7 Queen Elizabeth (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari pelo parque nacional na zona
norte em direção ao Lago George e à cidade de Kasenyi.
Podemos ver leões, elefantes, búfalos, hienas, waterbucks, kobos de Uganda, talvez o leopardo, embora
seja mais raro. O Queen Elizabeth Park tem paisagens e
vistas únicas dos lagos da cratera e do Vale do Albertine
Rift, tornando-o especial e inesquecível. Almoço no
hotel. À tarde, safari de barco na Península de Mweya
ao longo do Canal de Kazinga, um dos locais mais
populares do Uganda devido à sua concentração de vida
selvagem, com uma infinidade de pássaros diferentes e
excelentes oportunidades para fotos. Jantar e alojamento em Ishasha Sector.

Dia 8 Queen Elizabeth - Bwindi (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Safari em Ishasha Sector no Parque
Queen Elizabeth. Saída em busca dos famosos “leões
trepadores de árvores” que se avistam nas horas mais
quentes do dia, enquanto descansam nas figueiras. É
possível ver manadas de búfalos, elefantes, antílopes
topi e muito mais. Almoço. Continuação da viagem pelas
florestas tropicais, que são o habitat natural dos gorilas
das montanhas. Será alcançada uma altitude de 2300m
acima do nível do mar em Bwindi. A zona onde se efetua
o Trekking para ver os gorilas depende da disponibilidade e atribuição de licenças para esta atividade. Jantar e
alojamento.
Dia 9 Bwindi (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Seguimos pela manhã para a floresta tropical de Bwindi para o trekking dos gorilas da
montanha. A atividade começa às 8h e seguiremos as
indicações do ranger integrado num grupo no máximo
de 8 pessoas, enquanto procuramos a família de gorilas,
que podemos observar de acordo com as licenças. Não
podemos prever o tempo que se levará até encontrar a
família dos gorilas. Uma vez encontrados, temos uma
hora para desfrutar da companhia dos mesmos, tirar

fotografias e aproveitar esta maravilhosa experiência.
É importante levar consigo algo para almoçar e água.
Poderá contar com carregadores locais que não só levarão os seus pertences, como darão toda a assistência
durante o caminho, que por vezes pode ser irregular ou
com muita vegetação (a troco de uma gorjeta). Jantar e
alojamento.
Dia 10 Bwindi - Entebbe - Portugal
Pequeno-almoço e transfere de autocarro até ao Aeroporto Internacional de Entebbe (450 kms / 7-8 horas).
Almoço pelo caminho. Transfere para o aeroporto para
voo de regresso a Portugal, via cidade de ligação. Noite
a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

DATAS DE SAÍDA
3,17,31 de março de 2022
21 de abril de 2022
5,26 de maio de 2022
9,23,30 de junho de 2022
14 de julho de 2022
4,11,18 de agosto de 2022
1,15,29 de setembro de 2022
6 de outubro de 2022
3,17 de novembro de 2022
8,22 de dezembro de 2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Entebbe
2Friends Beach Hote
Murchinson Falls
Pakuba Lodge
Bugoma
Bugoma Jungle Lodge
Queen Elizabeth
Ihamba Lakeside Lodge
Ishasha
Ishasha Jungle Lodge
Bwindi
Ichumbi Lodge
A TER EM CONTA
Visto para o Uganda não incluído.
Saídas regulares em inglês com possibilidade de adicionar
um guia em espanhol.
As licenças para ver os chimpanzés e os gorilas não são
reembolsáveis.
A idade mínima para realizar os trekkings dos gorilas e dos
chimpanzés é de 15 anos.
O tempo destinado à observação dos gorilas é limitado a
uma hora.
Durante a temporada de COVID pode ser necessário
adicionar uma noite extra em Entebbe para a realização do
teste PCR que nos permitirá continuar a nossa viagem ou
regressar à Portugal. Por favor, consulte-nos antes de fazer
a sua reserva.
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ILHAS DE
ÁFRICA
Praias saídas da mais pura conceção do
conceito de paraíso, selvas tropicais com uma
fauna e flora abundantes, parques naturais,
mercados locais e uma população genuína
que espera compartilhar consigo toda a
beleza das ilhas de África.
Propomos levá-lo a desfrutar de toda a magia
destes destinos, a descansar nas suas praias
paradisíacas e a mergulhar nas suas águas
cristalinas. Aproveite estas paisagens tropicais
e o ambiente que se vive nessas ilhas.
Maurícia, Seychelles, Reunião e Zanzibar,
pequenos paraísos do continente africano
que o deixarão sem palavras.
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HOTÉIS MAURÍCIA

MAURÍCIA
A sua viagem à Maurícia onde poderá eleger o seu hotel,
o regime e o número de noites que desejar.

Dia 3 Maurícia
Pequeno-almoço. Dia livre ao nosso dispor para desfrutar
das maravilhosas praias, dos fundos marinhos verdadeiramente espetaculares, do excelente serviço, da
magnífica gastronomia e da simpatia das suas gentes. As
possibilidades que a Ilha Maurícia oferece são muitas,
únicas e incomparáveis. Opcionalmente, pode desfrutar
dos encantos da ilha desde o mar e da terra. Propomos
passar a manhã na lagoa e a tarde explorando a região
de Chamarel. Navegaremos num catamaran ao pé da
montanha Le Morne, nas águas cristalinas do sudoeste
da ilha. Também visitaremos Chamarel com a sua cascata
e a chamada “Terra das Sete Cores”, finalizando com a
degustação do famoso rum da Ilha Maurícia. E que tal um
cruzeiro de catamaran de dia inteiro para tentar avistar
golfinhos, tartarugas, corais, peixes tropicais ou ainda ver
baleias? O almoço será servido a bordo próximo do recife
para permitir a prática de snorkeling. Se for um aventureiro nato, experimente saltar de para-quedas, um passeio
em quadriciclo ou ainda fazer “slide”. Ou talvez prefira
descobrir a cultura, história e natureza da zona mais selvagem a Sul da ilha, sem esquecer a sua gastronomia. Se
assim for, esta excursão irá levá-lo ao topo de um vulcão
adormecido e poderá apreciar a beleza natural e espiritual
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O hotel Ambre Mauritius é sem sombra de dúvidas um acolhedor hotel de quatro
estrelas. Os seus quartos oferecem um ambiente calmo e quente. Situam-se entre
a lagoa de recifes de coral e os exuberantes jardins tropicais e ficam a escassos
750 metros da praia de areia branca.
Só para maiores de 16 anos. Em tudo imcluído.

Situado na costa oeste da Maurícia, o Victoria Beachomber Resort & Spa está
situado entre o centro turístico de Grand Baie e Port Louis, a capital. Com
esplêndidos pores do sol, o Victoria Beachcomber é um dos resorts familiares mais
populares da Maurícia.
Opção de Tudo Incluído.

TROU AUX BICHES *****

FOUR SEASONS MAURITIUS ***** LUXO

Uma faixa de praia de areia branca, uma lagoa azuis-turquesa com águas cristalinas, um jardim tropical de 35 hectares são alguns dos encantos deste luxuoso
hotel da Maurícia. A sua localização na costa noroeste da ilha, garante um dos
melhores climas e um cenário perfeito para desfrutar de impressionantes pores
do sol.
Escape offer disponível (similar a Tudo incluído).

info

10 dias / 7 noites.

Dia 2 Maurícia
Chegada. Transfere para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhido.

LE VICTORIA ****

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.720 €

Maurícia

Dia 1 Portugal - Maurícia
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino à Maurícia, voo com escala. Noite a bordo.

AMBRE MAURITIUS ****

de um lago sagrado. A seguir, poderemos admirar a paisagem mais selvagem do Parque Nacional Gargantas do Rio
Negro. Continuamos para Sudoeste para apreciar as várias
maravilhas de Chamarel, seguindo-se uma introdução
aos segredos da fabricação do rum. Do topo do Trou aux
Cerfs, podemos desfrutar de vistas espetaculares de 360º 
° que se estendem até o mar e o lago sagrado de Grand
Bassin, que está repleto de uma atmosfera espiritual. Gostaria de ver a natureza impressionante da Ilha Maurícia de
uma maneira diferente? Nada pode ser mais espetacular
do que descobrir a ilha de helicóptero. Vistas deslumbrantes, praias de marfim, lagoas turquesas e a ilusão de
uma cascata subaquática. Alojamento no hotel e regime
alimentar escolhidos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em inglês.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

Dias 4 - 8 Maurícia
Dias livres com possibilidade de realizar excursões
opcionais.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiros pelas diferentes zonas da ilha.
· Excursões para conhecer o legado cultural e natural da
Ilha Maurícia.
· Passeios de helicóptero.

Dia 9 Maurícia - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.

DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23

Dia 10 Portugal
Chegada.

Na costa leste da Maurícia, banhada por águas azuis-turquesa perfeitas para
praticar desportos aquáticos, este relaxante resort tem uma vegetação exuberante
e vistas espetaculares em todos os recantos. Cada vila e residência têm o seu
próprio jardim privado e piscina.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade		
Hotel		
Ilha da Maurícia
Long Beach
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e a tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Nas páginas seguintes, propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger na Mauricia, mas temos mais opções de
várias categorias, desde os hotéis mais económicos a
hotéis de luxo.
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HOTÉIS MAURÍCIA

HOTÉIS MAURÍCIA

LE MAURICIA ****

LA PIROGUE ****

SUGAR BEACH *****

ROYAL PALM ***** LUXO

Localizado na ensolarada costa norte da Maurícia, o Mauricia Beachcomber
Resort & Spa é um hotel de quatro estrelas da Beachcomber tranquilo e cosmopolita, simples e acolhedor. A arquitetura do hotel evoca o estilo mediterrâneo
tradicional. O resort está localizado a uma curta distância de Grand Baie, um dos
principais centros turísticos da Maurícia, e oferece aos seus hóspedes uma seleção
de restaurantes, bares, discotecas e boutiques durante as suas férias na Maurícia.
Em tudo Incluído.

Situado ao longo da deslumbrante costa onde os pores do sol são inesquecíveis, o
La Pirogue é um resort de 4* que deixará os seus clientes plenamente satisfeitos.
Imbuído de um autêntico e incomparável encanto mauriciano, este hotel bohochic está rodeado por jardins exuberantes e oferece um ambiente descontraído
que permanece vibrante, perfeito tanto para famílias como para casais.
Possibilidade Tudo Incluído.

Imponente e deslumbrante, o elegante Sugar Beach, de 5 estrelas, encontra-se
na Baía Flic-en-Flac e está rodeado de águas cristalinas e jardins bem cuidados.
Localizado numa das praias mais pitorescas da ilha, este resort alia o requinte aos
serviços de qualidade e oferece vistas panorâmicas deslumbrantes do pôr-do-sol
sobre o oceano.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Se selecionar o Royal Palm Beachcomber Luxury para as suas férias na Maurícia,
pode esperar perfeição do início ao fim. É, sem dúvida, um dos hotéis mais elegantes da ilha. Localizado na costa noroeste, estende-se ao longo de uma praia de areia
branca, é um paraíso de tranquilidade tropical com um grande nível de excelência.

DINAROBIN *****

ONE & ONLY LE SAINT GERAN ***** LUXO

LONG BEACH *****

THE RESIDENCE MAURITIUS *****

Um elegante resort de cinco estrelas na Maurícia, Dinarobin Beachcomber é um
refúgio de paz e tranquilidade, o local ideal para umas férias de luxo na Maurícia e
um santuário perfeito para se renovar o corpo e a alma.
Escape offer disponível (similar a Tudo incluído).

Acorde com vistas infinitas do oceano numa ponta isolada na ilha Maurícia, onde
antigas florestas tropicais e vulcões encontram o azul-celeste do Oceano Índico. O
One & Only Le Saint Géran dá as boas-vindas a um novo estilo de vida.

Este magnífico complexo de cinco estrelas, rodeado de densos jardins tropicais, é
único e moderno e oferece um refúgio para os hóspedes mais exigentes e que procuram um local maravilhoso com opções para relaxar e actividades. O Long Beach
oferece um serviço de luxo contemporâneo tanto para casais como para famílias
ao longo de uma praia virgem.
Possibilidade de Tudo Incluído.

O The Residence está localizado numa praia de areia branca na costa leste da
Maurícia, em Belle Mare, e oferece quartos elegantes com WiFi gratuito. Há
serviço de mordomo em todos os quartos. O hotel tem também 3 campos de
ténis e um centro de fitness. Os hóspedes podem desfrutar de pesca em alto mar,
cruzeiros em catamaran e mergulho.
Possibilidade de Tudo Incluído.
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HOTÉIS MAURÍCIA

LE CANONNIER ****

RIU LE MORNE ****

ANANTARA IKO MAURITIUS *****

LUX BELLE MARE *****

O Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa é um dos melhores resorts familiares
na Maurícia e encontra-se orgulhosamente numa península histórica. O hotel
mostra o ambiente autêntico mauriciano com vistas imponentes sobre as ilhas do
norte e o resplandecente Oceano Índico, exuberantes jardins tropicais salpicados
de piscinas em cascata e uma série de riachos escondidos.
Em tudo Incluído.

Na Península de Le Morne, situada a sudoeste da Maurícia, encontramos o Hotel
Riu Le Morne, um resort só para adultos que também faz parte do Riu Creole.
Renovado durante o Verão de 2014, é um alojamento desenhado para satisfazer
todas as necessidades de quem está a viajar e procura relaxar nas praias brancas e
nas águas transparentes deste paraíso. O hotel, oferece um ambiente sofisticado,
com quatro restaurantes, cinco bares, piscina e zona chill out.
Só para adultos. Em tudo Incluído 24h.

Localizado na praia de Le Chaland, na costa sudeste da Maurícia, o Anantara Iko
Mauritius Resort & Villas é a porta de entrada para a cultura tradicional da ilha e
para as espetaculares maravilhas naturais. O hotel foi construído entre jardins tropicais. Aprenda os segredos da culinária crioula. Caminhe em La Vallée de Ferney
ou explore Mahébourg. Descubra as histórias da ilha e regresse rejuvenescido com
os rituais do spa, a escassos passos das areias douradas.

O LUX* Belle Mare é um charmoso complexo com uma visão do futuro localizado
na natureza da costa leste da Maurícia e resume a vida na ilha no seu melhor: uma
lagoa reluzente, uma praia de areia branca, um serviço e um encanto inigualáveis,
uma enorme piscina, vilas pensadas primorosamente, restaurantes fabulosos e as
experiências gastronómicas mais criativas e até marcas de café, de gelado e uma
quinta orgânica. No LUX* Belle Mare há sempre algo para todos.

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE *****

CONSTANCE LE PRINCE MAURICE ***** LUXO

LUX GRAND GAUBE *****

SHANGRI-LA´S LE TOUESSROK ***** LUXO

Situado ao longo da impressionante praia de areia branca com 2 Km, é uma
baía protegida na costa este da Maurícia, o Constance Belle Mare Plage é
uma harmoniosa combinação de um cenário tropical e um Constance Chic.
Combinando espaços e design, todos os quartos estão cuidadosamente mobilados
e decorados para a sua comodidade.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Desenhado por um génio arquitetónico Jean Marc Eynaud e David Edwards, o
Constance Prince Maurice é onde o estilo, o espaço e os desenhos arquitetonicos
criam um estilo de vida hoteleiro perfeito. Tranquilo durante o dia, o hotel está
rodeado de uma exuberante vegetação tropical. A piscina infinita e os elementos
naturais adicionam à decoração uma sensação de tranquilidade.
Possibilidade de Tudo Incluído.
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O retiro tropical retro-chic totalmente reinventado, escondido numa península
entre duas enseadas, celebra a vida nos trópicos à maneira LUX*. O chamativo
design de Kelly Hoppen combina perfeitamente com a vegetação tropical
circundante e cada quarto, suite ou vila está desenhada para sentir-se como em
casa – isto se em sua casa tiver uma casa de banho ao ar livre com vistas para o
Oceano Índico. O resort é conhecido pelo seu foco no bem estar e na culinária.
Aqui pode desfrutar de um fabuloso restaurante peruano, um restaurante turco
sobre a água e uma casa de rum.

ÁFRICA 2022/23

O Shangri-la’s Le Touessrok Resort & Spa está situado nas margens de Trou D’Eau
Douce e é um refúgio luxuoso que encarna o verdadeiro espírito da Maurícia.
O complexo oferece vistas intermináveis do Oceano Índico e das praias de areia
branca desde os seus quartos. Descubra a história de Le Touessrok com toques
de hospitalidade asiática, onde poderá desfrutar de extraordinárias experiências
gastronómicas, de um passeio até à uma ilha privada ou relaxar num dos campos
de golf de 18 buracos.
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FLY & DRIVE NA REUNIÃO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.390 €

Saint Denis, Hell Bourg, La Plaine des Cafres, Saint Pierre, Cilaos,
La Saline les Bains
10 dias / 7 noites.

info

AZUL DAS SEYCHELLES

Do coração do oceano surge uma terra de fogo, uma ilha vulcânica espetacular,

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.395 €

Mahé, Praslin, La Digue

uma deslumbrante pedra de esmeralda. Uma viagem para desfrutar desta joia

info

12 dias / 9 noites.

escondida no Índico em total liberdade.

Viajar para as Seychelles é descobrir o paraíso, com as suas intermináveis praias de areia
Dia 1 Portugal - Saint Denis (Ilha da Reunião)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a St Denis, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Saint Denis (Ilha da Reunião)
Chegada ao aeroporto. Assistência e recolha do carro de
aluguer para saída para a capital. Passeio pelo pequeno,
mas animado centro histórico, antes de seguir para o
hotel para descansar. A ilha da Reunião tem a montanha
mais alta do Oceano Índico e um dos vulcões mais ativos
do planeta: o Piton de la Fournaise. A ilha oferece inúmeras opções para os amantes da natureza, das paisagens
lunares do vulcão aos “circos” exuberantes, a Reunião
revela-se em todo o seu esplendor, passando pela mistura
de sabores de uma cozinha tão aromatizada como a baunilha local. Alojamento.
Dia 3 Saint Denis - Hell-Bourg
Pequeno-almoço e saída para Hell-Bourg. Foi considerada uma “das mais belas aldeias da França” devido a sua
arquitetura colonial e a sua situação geográfica, localizada
no interior da ilha, dentro do “circo” glaciar do Piton
des Neiges e no sopé do pico Piton d’Enchaing. Durante
a viagem, terá oportunidade de desfrutar da excelente
gastronomia local. Entre inspirações francesas, chinesas, malgaxes ou indianas, a cozinha da Ilha da Reunião
reflete as várias influências culturais. Pratos típicos à
base de carne de porco, aves ou peixe são geralmente
acompanhados de arroz, feijão, lentilha, bredos (vegetais),
“achards” (legumes crus com chile) e rougail de tomate, o
molho tradicional. Tudo isso aromatizado com especiarias
como gengibre, açafrão ou curcuma. Como sobremesa,
durante todo o ano, pode desfrutar dos abacaxis Victoria,
de diferentes variedades de bananas, mangas, líchias,
goiabas ou papaias. Também terá de provar o famoso
bolo de ti’son, feito com farinha de milho e o bolo de
várias camadas (doce) deliciosamente aromatizado com
baunilha. Alojamento.
Dia 4 Hell-Bourg - La Plaine des Cafres
Pequeno-almoço. Antes de continuar a viagem até La
Plaine des Cafres, pode opcionalmente desfrutar de uma
excursão de canyoning, que é um dos desportos por
excelência na Reunião. A ilha é um verdadeiro paraíso
para os amantes deste desporto que tem actividades para
todos os gostos e níveis. Descoberta de uma vegetação
exuberante, cascatas, rochas coloridas e águas azul-turquesa. Alojamento.
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Dia 5 La Plaine des Cafres - Saint Pierre
Pequeno-almoço. Pode aproveitar o dia de hoje para
visitar o vulcão Piton de la Fournaise por conta própria.
Se houvesse um lugar único de visita obrigatória durante
uma viagem à Ilha da Reunião, este seria sem dúvidas o
escolhido. Se tiver a sorte de estar presente quando o
vulcão está mais activo, é possível tirar fotos incríveis da
lava e projeções incandescentes, mas mesmo fora dos
períodos de erupção, a caminhada vale a pena com seu
panorama de deserto lunar desde a caldeira até onde a
vista alcança. Se não quiser fazer a caminhada, existe a
opção de desfrutar de um passeio de helicóptero absolutamente espetacular. Alojamento.
Dia 6 Saint Pierre - Cilaos
Pequeno-almoço. É recomendável sair cedo para Cilaos
para desfrutar dos “circos”, depressões cuja origem é de
um ou mais vulcões. Na Reunião existem três: Mafate, Salazie e Cilaos, formados pelo colapso da cratera Piton des
Neiges e também pela erosão das chuvas abundantes que
caem na ilha. O cenário majestoso do Cirque de Cilaos é
um paraíso para os aficionados de caminhadas. Acessível
por uma única estrada, o circo de Salazie, declarado Património Mundial da UNESCO, é uma porta de entrada para
o circo de Mafate, o coração habitado do Parque Nacional
da Reunião. Todos estes lugares magníficos são imprescindíveis para os amantes da natureza. Alojamento.
Dia 7 Cilaos - La Saline Les Bains
Pequeno-almoço. Poderá continuar a desfrutar da
esplêndida natureza desta área ou de alguma actividade
opcional e continuar depois a viagem até La Saline Les
Bains. Alojamento.
Dia 8 La Saline Les Bains
Pequeno-almoço. Dia livre para aproveitar a praia ou uma
das atividades opcionais oferecidas na região, como um
cruzeiro de catamarã de meio-dia onde, com um pouco de
sorte, poderá avistar golfinhos, tartarugas marinhas e até
baleias-jubarte entre julho e setembro. Alojamento.
Dia 9 La Saline Les Bains - Saint Denis - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até deixar o automóvel no
aeroporto e embarque no voo de regresso a Portugal, via
cidade de ligação. Noite a bordo.

branca, águas turquesas imaculadas e natureza invejável, lar de numerosas espécies
endémicas. Neste passeio, exploramos três das suas ilhas mais populares.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) Cat. C
(turística) em regime de alojamento e pequeno-almoço.
· 8 dias de aluguer de automóvel grupo B/I (similar a um
Peugeot 208) para 2-3 pessoas com quilometragem
ilimitada, taxas, seguro contra terceiros, roubo e colisão
com franquia.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Explore em liberdade esta ilha de natureza espetacular.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Percursos de trekking com guia.
· Canyoning.
· Cruzeiros em catamaran.
· Sobrevoos de helicóptero.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Saint-Denis
Juliette Dodu
Hell-Bourg
Le Relais des Cimes
La Plaine des Cafres
L’Ecrin
Saint-Pierre
Le Saint Pierre
Cilaos
Le Vieux Cep
La Saline Les Bains
Le Nautile
A TER EM CONTA
É necessária a carta de condução válida com mais de um
ano. O condutor deve ter mais de 21 anos.
Taxa de embarque no aeroporto não incluída (€ 35), a
pagar diretamente no aeroporto.
Taxa de turismo não incluída (1,50 € por pessoa e noite), a
pagar localmente no hotel.

Dia 10 Portugal
Chegada.
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Dia 1 Portugal - Mahé
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Mahé, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Mahé
Chegada. Transfere para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhido.
Dias 3 Mahé
Pequeno-almoço. Dias livres com possibilidade de fazer
excursões opcionais. Mahé é a ilha mais animada das Seychelles. Tendo como pano de fundo os imponentes picos
de granito, Mahé é um extraordinário tesouro pela sua
flora que foi crescendo ao longo de séculos de isolamento. Plantas endêmicas raras, que não se encontram em
nenhum outro lugar do mundo, crescem nas florestas desta ilha. Descoberta pela primeira vez pelos britânicos em
1609, Mahé não foi visitada novamente até à expedição
de Lazare Picault de 1742, quando o processo gradual de
colonização começou na ilha, primeiro pelos franceses,
cuja influência direta continuou até 1814 e depois como
colónia britânica até à conquista da sua independência
em 1976. Alojamento no hotel e regime escolhidos.
Dia 4 Mahé
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais.
Dia 5 Mahé - La Digue
Pequeno-almoço. Transfere até ao porto de Mahé e saída
em ferry com destino a ilha de La Digue (via Praslin).
Transfere para o hotel à chegada. Resto do dia livre e
alojamento.
Dia 6 La Digue
Dias livres com possibilidade de fazer excursões opcionais.
A ilha de La Digue deve o seu nome a um dos navios
da frota do explorador Marion Dufresne, enviado pelos
franceses para explorar as ilhas graníticas das Seychelles
em 1768. Além de albergar o “flycatcher” negro das
Seychelles, uma das aves mais raras da terra, a biodiversidade de La Digue é deslumbrante tanto na sua flora
e fauna. O tempo pára nesta ilha, pois preserva muitas
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tradições como a utilização do carro de bois e da bicicleta
como meio de transporte. La Digue impressiona qualquer
viajante com o seu ritmo de vida langoroso, a sua arquitetura tradicional e praias deslumbrantes, como a lendária
Anse Source d’Argent. Além disso, as suas pitorescas
ilhas circundantes são ideais para mergulho e snorkeling.
Alojamento.
Dias 7 La Digue
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais.
Dia 8 La Digue / Praslin
Pequeno-almoço. Transfere até ao porto de La Digue e saída em ferry com destino a ilha de Praslin. Transfere para o
hotel à chegada. Resto do dia livre e alojamento.
Dia 9 Praslin
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais. Praslin, entre outras maravilhas, possui o fabuloso
Vallée de Mai, um dos dois locais considerado Património
Mundial das Seychelles. A Ilha tem ainda praias lindíssimas
como Anse Lazio ou Anse Georgette, ambas figuram na
lista das 10 melhores praias do mundo. Quando o General
Gordon, conhecido como Gordon Pasha ou Gordon de Cartum, pisou esta ilha, convenceu-se de que a Vallée de Mai
era o local original do Jardim do Éden. É também aqui que
o lendário Coco-de-Mer, a maior e mais pesada semente
do mundo, cresce no topo de palmeiras a mais de 30m de
altura. A Vallée de Mai alberga 6 espécies de palmeiras
que só se encontram nas Seychelles. Alojamento.
Dia 10 Praslin
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais.
Dia 11 Praslin - Mahé - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere até ao porto de Praslin e saída
em ferry com destino a ilha de Mahé. Chegada e transfere
para o aeroporto para sair em voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Ferry Mahé – La Digue – Praslin – Mahé
· Transferes partilhados em Mahé e La Digue, transferes
privados em Praslin com motorista de língua inglesa ou
francesa.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiros de dia inteiro para visitar Cousin, Curieuse e
St. Pierre.
· Passeios de helicópetro.
· Excursão para conhecer Mahé.
· Visita ao Vallée de Mai.
· Excursão para fazer snorkeling no parque marinho.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
A (5*)
Mahé
Constance Ephelia
A (4*)
La Digue
Le Domaine de l’Orangeraie
A (5* lujo)
Praslin
Constance Lemuria
A TER EM CONTA
Uma viagem à sua medida. É possível alterar os hotéis, o
número de noites e inclusivamente a combinação entre
ilhas.
Nas páginas seguintes propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger nas várias ilhas mas temos mais opções,
de todas as categorias, desde hotéis mais económicos a
hotéis de luxo. Consulte-os em www.icarion.pt
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HOTÉIS MAHÉ
AVANI BARBARONS ****
O complexo combina a herança europeia e os toques asiáticos com um ambiente
caloroso e oferece todos os ingredientes para poder relaxar. Os hóspedes podem
descansar na costa repleta de palmeiras, nadar no oceano cristalino ou refrescarem-se na piscina. O hotel conta também com um exótico Spa e um kids club que
fará as delícias dos mais pequenos.

SEYCHELLES (MAHÉ)
info

10 dias / 7 noites.

A sua estadia em Mahé onde poderá eleger o seu hotel, o regime e as noites que desejar.

Dia 2 Mahé
Chegada. Transfere para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhido.
Dia 3 Mahé
Pequeno-almoço. Dias livres com possibilidade de realizar
excursões opcionais. Mahé é a ilha mais animada das Seychelles. Tendo como pano de fundo os imponentes picos
de granito, Mahé é um extraordinário tesouro pela sua
flora que foi crescendo ao longo de seculos de isolamento. Plantas endêmicas raras, que não se encontram em
nenhum outro lugar do mundo, crescem nas florestas desta ilha. Descoberta pela primeira vez pelos britânicos em
1609, Mahé não foi visitada novamente até à expedição
de Lazare Picault de 1742, quando o processo gradual de
colonização começou na ilha, primeiro pelos franceses,
cuja influência direta continuou até 1814 e depois como
colónia britânica até à conquista da sua independência
em 1976.Durante a nossa estadia em Mahé, podemos
desfrutar de uma visita guiada à ilha à medida, livre para
poder explorar a mesma ao nosso ritmo. É uma oportunidade para visitar e fazer compras em Victoria ou visitar
as suas ruínas históricas. Podemos passear pelo primeiro
jardim de especiarias criado nas Seychelles, desfrutar de
um buffet crioulo ou passar o resto da tarde numa praia
à nossa escolha antes de regressar ao hotel. Desde Mahé
é possível visitar la Digue e Praslin, de barco ou de avião.
Praslin é conhecida pelo seu Vallée de Mai, Património
da Humanidade, e por ter inúmeras espécies endêmicas,
além de algumas das melhores praias do mundo. La Digue
é uma ilha que autenticamente “congelou” no tempo,
ostenta uma beleza impressionante, com os seus altos
coqueiros, rochas gigantes que ornam as praias de areia
ÁFRICA 2022/23

O Constance Ephelia está situado numa das praias mais bonitas da ilha de Mahé
e oferece vista sobre o Parque Nacional Marinho de Port Launay. Tem uma
localização única num terreno de 120 héctares com vegetação exuberante e
rara. Todas as suites e vilas têm um design e uma decoração elegante com vistas
fantásticas sobre o jardim ou parciais sobre o Oceano Índico.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.215 €

Mahé

Dia 1 Portugal - Mahé
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Mahé, voo com escala. Noite a bordo.

CONSTANCE EPHELIA *****

branca. Depois de um almoço crioulo, é hora de visitar
l’Union Estate com a sua majestosa casa colonial e ver as
famosas tartarugas gigantes. Depois de um mergulho na
linda praia Anse Source d’Argent e de algum tempo para
relaxar, está previsto ao final da tarde, o regresso ao cais
para embarque no ferry de volta à ilha de Praslin e posteriormente a Mahé. Talvez a melhor forma de apreciar a
beleza das ilhas Seychelles seja o sobrevoo de helicóptero,
podendo assim admirar as belíssimas praias de areia
branca, as formações rochosas, as encostas arborizadas,
as ilhas costeiras e muito mais. É ainda possível explorar
algumas das ilhas mais pequenas e menos conhecidas.
Uma das hipóteses é desde Praslin, navegar pela sua costa
até chegar à Ilha Cousin, reserva natural e refúgio para
pássaros marinhos e terrestres que só se encontram nas
Seychelles. Continuação de barco até a ilha Curieuse com
o seu ecossistema único. Podemos apreciar as belezas
desta ilha com a visita da antiga Casa do Doutor transformada em museu, continuando pelos mangueirais até
a um centro de criação de tartarugas. Após um delicioso
piquenique na praia, a excursão continua até à pitoresca
St. Pierre, para desfrutar das suas águas cristalinas, da
variedade de peixes e paisagem subaquática.
nota: Não há cais de embarque nessas ilhas por isso
temos que estar preparados para molhar-nos à chegada.
Alojamento no hotel e regime escolhidos.
Dias 4 - 8 Mahé
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais
Dia 9 Mahé - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portuga
Chegada.

FOUR SEASONS SEYCHELLES ***** LUXO

ANANTARA MAIA ***** LUXO

Desfrute da ilha do Éden, em casal ou em familia,  na sua elegante villa privada.
Passe os seus dias a descansar junto da sua piscina privada e a nadar nas águas
turquesas da baía de Petite Anse ou encontre a sua felicidade no spa. Seja qual for
o paraíso que procure, vai encontra-lo aqui.

Abrace o luxo nas villas privadas rodeadas por areias brancas e emolduradas por
12 héctares de floresta. As exóticas iguarias tropicais das Seychelles encontram-se
aqui em abundância. Relaxe nas vilas desenhadas por Bill Bensley e que combinam
elementos rústicos de cobre com móveis elegantes e de linhas suaves. Mergulhe
na piscina infinita ou passeie pela praia isolada. Experimente o pacote “Beyond All
Inclusive” e personalize as suas refeições com o nosso chefe.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário, em inglês ou
francês.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiros de dia inteiro para visitar Cousin, Curieuse e
St. Pierre.
· Passeios de helicóptero.
· Excursão para conhecer Mahé.
· Visita a Vallée de Mai.
· Excursão para fazer snorkeling no parque marinho.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
A (5*)
Mahe
Constance Ephelia
A TER EM CONTA
Uma viagem à sua medida. É possível alterar os hotéis, o
número de noites e inclusivamente a combinação entre
ilhas.
Nas páginas seguintes propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger nas várias ilhas mas temos mais opções,
de todas as categorias, desde hotéis mais económicos a
hotéis de luxo. Consulte-os em www.icarion.pt
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HOTÉIS PRASLIN

SEYCHELLES (PRASLIN)

PARADISE SUN ****

LE DOMAINE DE LA RESERVE ****

Localizado no extremo de um trecho de 2 km de praia de areia branca, os
bungalows franco-crioulos do Paradise Sun florescem entre os jardins tropicais.
O horizonte turqueza só se vê interrompido pela beleza postal de St. Pierre e dos
barcos à vela que passeiam no mar. O calor, a cozinha confecionada com produtos
frescos do mar e a maravilhosa envolvente tornam o hotel um lugar ideal para
casais, famílias, para os mais aventureiros ou apenas para aqueles que querem
escapar para uma ilha de sonho.

O hotel Le Domaine de la Réserve conta com uma envolvente maravilhosa na
formosa Anse Petite Cour na ilha de Praslin. Sutuado a 10 minutos do porto
da Baia Sainte Anne e a 20 minutos do aeroporto de Praslin, o hotel é uma
propriedade muito acolhedora de estilo crioulo e oferece uma autêntica sensação
seychellense. Também conta com uma das maiores piscinas do país e terrenos
com uma natureza exuberante. Os hóspedes do hotel podem desfrutar da entrada
gratuita no parque marinho da ilha Curieuse.

RAFFLES SEYCHELLES ***** LUXO

CONSTANCE LEMURIA ***** LUXO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.515 €

Estancia en Praslin

info

10 dias / 7 noites.

A sua estadia em Praslin onde poderá eleger o seu hotel, o regime e as noites que desejar.
Dia 1 Portugal - Mahé
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Mahé, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Mahé - Praslin
Chegada. Transfere partilhado até ao porto de Mahé para
embarque no ferry para Praslin. Chegada e transfere privado para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel
selecionado e regime escolhido.
Dia 3 Praslin
Dia livre na ilha com possibilidade de excursões opcionais.
Praslin, entre outras maravilhas, possui a fabulosa Vallée
de Mai, um dos dois locais considerado Património Mundial das Seychelles. A Ilha tem ainda praias lindíssimas
como Anse Lazio ou Anse Georgette, ambas figuram na
lista das 10 melhores praias do mundo. Quando o General
Gordon, conhecido como Gordon Pasha ou Gordon de
Cartum, pisou esta ilha, convenceu-se de que a Vallée
de Mai era o local original do Jardim do Éden. É também
aqui que o lendário Coco-de-Mer, a maior e mais pesada
semente do mundo, cresce no topo de palmeiras a mais
de 30m de altura. A Vallée de Mai alberga 6 espécies de
palmeiras que só se encontram nas Seychelles. Desde
Praslin, podemos desfrutar de uma caminhada guiada
pelo Mont Plaisir e Anse Lazio para descobrir a flora e
fauna endêmicas das Seychelles. É excecional a vista
panorâmica de Anse Lazio do alto do monte. A caminhada
de uma hora termina no restaurante “Bonbon Plume”
onde podemos saborear um delicioso almoço crioulo. Pela
tarde, regresso ao hotel depois de nadar no mar, relaxar
ou ainda fazer snorkeling na praia de l’Anse Lazio. E possível visitar La Digue e Praslin e não perder a famosa Vallée
de Mai, Património da Humanidade, com as suas espécies
endêmicas. La Digue é uma ilha que autenticamente “congelou” no tempo, ostenta uma beleza impressionante,
com os seus altos coqueiros, rochas gigantes que ornam
as praias de areia branca. Depois de um almoço crioulo,
é hora de visitar l’Union Estate com a sua majestosa casa
colonial e ver as famosas tartarugas gigantes. Depois de
um mergulho na linda praia Anse Source d’Argent e de
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algum tempo para relaxar, está previsto ao final da tarde,
o regresso ao cais para embarque no ferry de volta à ilha
de Praslin.
Talvez a melhor forma de apreciar a beleza das ilhas
Seychelles seja o sobrevoo de helicóptero, podendo
assim admirar as belíssimas praias de areia branca, as
formações rochosas, as encostas arborizadas, as ilhas
costeiras e muito mais. É ainda possível explorar algumas
das ilhas mais pequenas e menos conhecidas. Uma das
hipóteses é desde Praslin, navegar pela sua costa até
chegar à Ilha Cousin, reserva natural e um refúgio para
pássaros marinhos e terrestres que só se encontram
nas Seychelles. Podemos apreciar as belezas desta ilha
com a visita da antiga Casa do Doutor transformada em
museu, continuando pelos mangueirais até a um centro
de criação de tartarugas. Após um delicioso piquenique
na praia, a excursão continua até à pitoresca St Pierre,
para desfrutar das suas águas cristalinas, da variedade de
peixes e paisagem subaquática.
nota: Não há cais de embarque nessas ilhas por isso
temos que estar preparados para molhar-nos à chegada.
Para os amantes da natureza, é possível visitar a Reserva
Natural da Ilha Aride, uma das melhores reservas tropicais
do mundo. Existem nesta ilha cinco pássaros terrestres
que são únicos nas Seychelles, plantas que não podemos
encontrar em nenhum outro lugar, além de uma vista
espetacular. Na praia, desfrutaremos de um almoço
barbecue.
Alojamento no hotel e regime escolhidos.
Dias 4 - 8 Praslin
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.
Dia 9 Praslin - Mahé - Portugal
LPequeno-almoço. Transfere privado até ao porto de
Praslin para ferry até Mahé. A chegada, transfere partilhado até ao aeroporto para voo de regresso a Portugal via
cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

Localizado na mágica ilha de Praslin, as vilas requintas com piscina privada estão
rodeadas de por praias de areia branca, pelo oceano em tons azul-turquesa e
colinas verdejantes.

O Constance Lemuria, com o seu campo de golf com 18 buracos, é único na
Seychelles. Construído com um design moderno, o hotel está à altura das
expectativas dos hóspedes que querem desfrutar de um resort de luxo numa
natureza preservada. Aproveite as elegantes suites e vilas e relaxe nas piscinas
aparentemente construídas pela natureza. Desfrute também de uma deliciosa
gastronomia e tratamentos de spa personalizados. Os mais pequenos poderão
divertir-se no kids club. Experimente o único campo de golfe de 18 buracos
nas Seychelles.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes partilhados segundo itinerário em Mahé e
em privado em Praslin, com motorista de língua inglesa
ou francesa.
· Ferry entre Mahé – Praslin - Mahé.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Cruzeiros de dia inteiro para visitar Cousin, Curieuse e
St. Pierre.
· Passeios de helicóptero.
· Caminhada para conhecer o Mont Plaisir e Anse Lazio.
· Visita a Vallée de Mai.
· Excursão a Aride Island Nature Reserve.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
A (5*Luxo)
Praslin
Constance Lemuria
A TER EM CONTA
Uma viagem à sua medida. É possível alterar os hotéis, o
número de noites e inclusivamente a combinação entre
ilhas.
Nas páginas seguintes propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger nas várias ilhas mas temos mais opções,
de todas as categorias, desde hotéis mais económicos a
hotéis de luxo. Consulte-os em www.icarion.pt
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HOTÉIS ZANZIBAR
RIU PALACE ZANZIBAR ****
O hotel Riu Palace Zanzibar encontra-se localizado em Nungwi Beach, uma
maravilhosa praia de areia branca e águas cristalinas que o fará sentir-se no
paraíso. Os quartos destacam-se pelo seu design e conforto. Algumas das suas
vilas têm piscina privada.
Em tudo incluído.

ZANZIBAR

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA *****
O Hotel Gold Zanzibar Beach House & Spa está localizado na Praia de Kendwa.
Oferece quartos elegantes, decorados de forma personalizada, com terraço com
vista para o Oceano Índico ou para o jardim. O hotel tem um restaurante, um bar e
uma piscina exterior rodeada por jardins tropicais.
Possibilidade de Tudo Incluído.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.460 €

Zanzibar

info

10 dias / 7 noites.

A sua estadia em Zanzibar onde poderá eleger o seu hotel, o regime e as noites que desejar.
Dia 1 Portugal - Zanzibar
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Zanzibar, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Zanzibar
Chegada. Transfere para o hotel. Resto de dia livre. Alojamento no hotel selecionado e regime escolhido.
Dia 3 Zanzibar
Pequeno-almoço. Dias livres com possibilidade de realizar
excursões opcionais.
A “Ilha das especiarias” como é conhecida Zanzibar, é o
lugar ideal para fugir do mundo. Aqui, podemos desfrutar
das águas turquesas, bancos de areia com águas pouco
profundas e ilhas quase desertas e pouco frequentadas
pelos turistas. Este arquipélago, localizado a apenas cerca
de 25km da costa da Tanzânia, oferece infinitas possibilidades de atividades opcionais:
Procura uma aventura aquática? Tem a oportunidade de
praticar mergulho, snorkeling, jet-ski ou ainda windsurf.
Quer algo mais relaxado? Pode experimentar uma aula de
culinária ou navegar num barco tradicional “Dhow”. Actividades desportivas como caiaque, parapente ou kitesurf
também estão são outras das possibilidades nas águas
cristalinas de Zanzibar.
Pode ainda desfrutar de um agradável passeio pela floresta Jozani, a maior área protegida do arquipélago. Possui
cerca de 25 quilómetros quadrados e abriga o famoso
colobus vermelho, um primata endémico da ilha.
É ainda possível ver uma grande variedade de répteis,
como o lagarto às riscas, bem como tartarugas, ou espécies tropicais de árvores, pássaros e borboletas. Prefere
um pouco de cultura? Pode visitar a cidade de Kizimbani
e outras aldeias vizinhas onde poderá mergulhar num
ambiente mais rural e descobrir o motivo do pseudónimo
de “Ilha das Especiarias”.
Pode ainda simplesmente passear pelas ruelas de Stone
Town, declarada Património da Humanidade pela UNESCO, única no mundo pela sua mescla cultural ao longo dos
anos, a cidade foi ponto de passagem nas rotas comerciais
de Oriente a Ocidente daí a conjugação da essência africana com a bela arquitetura árabe.
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Esta cidade pitoresca alia as culturas islâmica e Swahili,
ostenta elegantes minaretes, portas maravilhosamente
esculpidas e monumentos históricos como a Casa das Maravilhas; um Palácio do Sultão do século XVIII. Porque não
visitar a Ilha da Prisão? Centro de detenção para escravos
desobedientes durante os dias sombrios da escravidão,
mais tarde serviu de hospital para casos de cólera vindos
da África Oriental e ainda mais tarde foi usado como local
para abrigar prisioneiros da Segunda Guerra Mundial.
Hoje, a ilha possui uma fantástica praia de areia branca e
uma floresta com uma grande variedade de pássaros, pavões e tartarugas gigantes. A ilha é muito famosa pela sua
riqueza marinha. Lugar ideal para mergulho e snorkeling.
Devido à diversidade da ilha, existem várias opções de
alojamento entre as várias zonas de praia, todas elas o
deixarão sem palavras. A área de Nungwi e Kendwa, no
Norte da ilha, assim como Matemwe, Kizimkazi, Bwejuu e
Dongwe, no Sudeste, são ótimos locais de estadia.
Alojamento no hotel e regime alimentar escolhidos.
Dias 4 - 8 Zanzibar
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.
Dia 9 Zanzibar - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

BARAZA RESORT & SPA *****LUXO

THE RESIDENCE ZANZIBAR *****LUXO

Um impressionante complexo de 30 vilas localizado na zona sudeste da ilha, em
Bwejuu. As vilas são amplas, têm uma decoração tradicional clássica e elegante e
estão equipadas com uma pequena piscina privada.
Em tudo incluído.

Um dos hotéis mais luxuosos da ilha, é uma combinação perfeita de elegância e de
requinte contemporâneo. A sua praia extensa de areia branca e a sua exuberante
natureza fazem com que o resort seja perfeito para quem quer desfrutar de uma
estadia de sonho.
Possibilidade de Tudo Incluído.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido.
· Transferes privados segundo itinerário, em inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita a Stone Town em espanhol.
· Excursão à Prison Island em espanhol.
· Snorkeling à volta da ilha de Mnemba.
· Tour das especiarias.
· Blue Safari.
· Jozani Forest.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cidade
Hotel
Zanzibar
Riu Palace Zanzibar
A TER EM CONTA
Visto na Tanzânia não incluído.
Taxas hoteleiras em Zanzibar não incluídas (1 USD por
pessoa e por dia).
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Nas páginas seguintes propomos alguns exemplos de
hotéis a eleger em Zanzibar mas temos mais opções,
de todas as categorias, desde hotéis mais económicos a
hotéis de luxo. Consulte-os em www.icarion.pt
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.050 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes no Dubai em privado com motorista de língua
inglesa.
· Dubai: Alojamento no hotel selecionado em regime de
alojamento e pequeno-almoço.
· Maurícia: Transferes partilhados segundo itinerário, em
inglês.
· Maurícia: Alojamento nos hotéis selecionados e regime
escolhido.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

DUBAI & MAURICIA
Maurícia, Dubai

info

9 dias / 7 noites.

DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23

Nesta viagem combinamos uma estadia no Dubai, juntamente com uma estadia na Maurícia, onde pode escolher o hotel,

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade
Hotel
(4*) Dubai
Towers Rotana
Ilha da Maurícia Ambre

a tipologia de quarto, regime e número de noites da sua estadia.
Dia 1 Portugal - Dubai
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino ao Dubai. Chegada. Transfere para o hotel escolhido. Alojamento.
Dia 2 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre durante o qual poderá realizar
algumas excursões opcionais que sugerimos, entre as
quais destacamos as seguintes:
Visita de Dubai de meio-dia: Início da visita pela parte
antiga da cidade, visitando bairro de Basrakiya, o forte
Al Fahidi e o Museu do Dubai, onde poderá conhecer a
história e cultura do país. Continuação com um passeio de
Abra (famoso táxi de água) para cruzar o Creek e explorar
os mercados de especiarias e do ouro. Paragem na “Union
House”, continuando até à mesquita de Jumeirah para um
stop para fotografia. A excursão segue pela praia de Jumeirah para ver o luxuoso hotel Burj Al Arab. Continuação
pela Sheikh Zayed Road, para apreciar os aranhas céus
da cidade até a “Downtown” de Dubai para uma visita
panorâmica onde poderá ver a Torre mais alta do mundo,
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o Burj Khalifa (entrada não incluída), junto ao impressionante centro comercial Dubai Mall.
Visita de dia completo a Abu Dhabi: Saída por estrada até
à capital dos Emiratos Árabes Unidos, o maior dos sete
Emiratos, conhecida também como a cidade mais rica
do mundo. À chegada, início da visita com guia à famosa
Mesquita Sheikh Zayed. Posteriormente passagem pelos
palácios dos Xeques e paragem para fotografia em frente
ao majestoso hotel Emirates Palace. De seguida pequeno
passeio panorâmico pela cidade para conhecer melhor o
património e cultura da vida passada nesta cidade. Passagem pela Corniche de Abu Dhabi com os seus espetaculares aranhas céus e o seu “Heritage Village”. Regresso ao
Dubai ao final do dia.
Safari no deserto com jantar barbecue em acampamento
beduíno: Por volta das 15h00, saída do hotel em 4x4 para
dar início ao safari através do deserto mais bonito do
medio Oriente, onde poderá disfrutar de várias paragens
para fotografia e contemplar o pôr do sol. Transfere
depois para o acampamento beduíno onde poderá fazer
um passeio de camelo, fumar shisha, tatuar-se com hena,
tirar fotografias com um falcão e ainda apreciar um jantar

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Dubai
· Visita de meio dia ao Dubai moderno e antigo.
· Visita de dia inteiro ao Dubai morderno e antigo.
· Visita ao Dubai moderno, Burj Khalifa, Dubai Mall
Aquarium.
· Visita ao Dubai moderno, Sky Dubai e Dubai Mall
Aquarium.
· Safari romântico no deserto.
· Cruzeiro com jantar Dhow Creek.
· Cruzeiro com jantar Dhow Marina.
· Tour em helicóptero.
· Passei de balão.
Maurícia
· Cruzeiros pelas diferentes zonas da ilha.
· Excursões para conhecer o legado cultural e natural da
Ilha Maurícia.
· Passeios de helicóptero.

barbecue, enquanto assiste aos shows ao vivo como a
dança do ventre. Depois do jantar, regresso ao hotel.
Dia 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre.
Dia 4 Dubai - Maurícia
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto do Dubai.
Voo com destino a Maurícia. Chegada e transfere para o
hotel e regime escolhidos.
Dia 5 Maurícia
Pequeno-almoço.
Dia livre ao nosso dispor para desfrutar das maravilhosas
praias, dos fundos marinhos verdadeiramente espetaculares, do excelente serviço, da magnífica gastronomia e
da simpatia das suas gentes. As possibilidades que a Ilha
Maurícia oferece são muitas, únicas e incomparáveis. Opcionalmente, pode desfrutar dos encantos da ilha desde
o mar e da terra. Propomos passar a manhã na lagoa e
a tarde explorando a região de Chamarel. Navegaremos
num catamaran ao pé da montanha Le Morne, nas águas

cristalinas do sudoeste da ilha. Também visitaremos
Chamarel com a sua cascata e a chamada “Terra das Sete
Cores”, finalizando com a degustação do famoso rum da
Ilha. E que tal um cruzeiro de catamaran de dia inteiro
para tentar avistar golfinhos, tartarugas, corais, peixes
tropicais ou ainda ver baleias? O almoço será servido
a bordo próximo do recife para permitir a prática de
snorkeling. Se for um aventureiro nato, experimente saltar
de para-quedas, um passeio em quadriciclo ou ainda fazer
“slide”. Ou talvez prefira descobrir a cultura, história e natureza da zona mais selvagem a Sul da ilha, sem esquecer
a sua gastronomia. Se assim for, esta excursão irá levá-lo
ao topo de um vulcão adormecido e poderá apreciar a
beleza natural e espiritual de um lago sagrado. A seguir,
poderemos admirar a paisagem mais selvagem do Parque
Nacional Gargantas do Rio Negro. Continuamos para
Sudoeste para apreciar as várias maravilhas de Chamarel,
seguindo-se uma introdução aos segredos da fabricação
do rum. Do topo do Trou aux Cerfs, podemos desfrutar
de vistas espetaculares de 360 ° que se estendem até o
mar e o lago sagrado de Grand Bassin, que está repleto de
uma atmosfera espiritual. Gostaria de ver a natureza im-

pressionante da Ilha Maurícia de uma maneira diferente?
Nada pode ser mais espetacular do que descobrir a ilha
de helicóptero. Vistas deslumbrantes, praias de marfim,
lagoas turquesas e a ilusão de uma cascata subaquática.
Alojamento no hotel e regime alimentar escolhidos.
Dias 6 - 7 Maurícia
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.
Dia 8 Maurícia - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo de
regresso a Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.

A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Nas páginas seguintes, propomos alguns exemplos de
hotéis à sua escolha, mas temos mais opções, de várias
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.
Não está incluída a taxa turística local no Dubai. Entre
7 e 20 AED (Dirham) (entre 2 e 5€ por noite). Taxa paga
diretamente no hotel.

Dia 9 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.290 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes no Dubai em privado com motorista de língua
inglesa.
· Dubai: Alojamento no hotel selecionado em regime de
alojamento e pequeno-almoço.
· Seychelles: Transferes partilhados segundo itinerário,
com motorista em inglês ou francês.
· Alojamento nos hotéis selecionados e regime escolhido
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

DUBAI & SEYCHELLES (MAHÉ)
Dubai, Mahé

info

9 dias / 7 noites.

Nesta viagem combinamos uma estadia no Dubai, juntamente com uma estadia na ilha de Mahé, nas Seychelles, onde pode escolher
o hotel, a tipologia de quarto, regime e número de noites da sua estadia.
Dia 1 Portugal - Dubai
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas
de antecedência. Formalidades de embarque e partida
com destino ao Dubai. Chegada. Transfere para o hotel
escolhido. Alojamento.
Dia 2 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre durante o qual poderá realizar
algumas excursões opcionais que sugerimos, entre as
quais destacamos as seguintes:
Visita de Dubai de meio-dia: Início da visita pela parte
antiga da cidade, visitando bairro de Basrakiya, o forte
Al Fahidi e o Museu do Dubai, onde poderá conhecer a história e cultura do país. Continuação com um
passeio de Abra (famoso táxi de água) para cruzar o
Creek e explorar os mercados de especiarias e do ouro.
Paragem na “Union House”, continuando até à mesquita
de Jumeirah para um stop para fotografia. A excursão
segue pela praia de Jumeirah para ver o luxuoso hotel
Burj Al Arab. Continuação pela Sheikh Zayed Road, para
apreciar os aranhas céus da cidade até a “Downtown”
de Dubai para uma visita panorâmica onde poderá ver
a Torre mais alta do mundo, o Burj Khalifa (entrada não
incluída), junto ao impressionante centro comercial
Dubai Mall.
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Visita de dia completo a Abu Dhabi: Saída por estrada até
à capital dos Emiratos Árabes Unidos, o maior dos sete
Emiratos, conhecida também como a cidade mais rica
do mundo. À chegada, início da visita com guia à famosa
Mesquita Sheikh Zayed. Posteriormente passagem pelos
palácios dos Xeques e paragem para fotografia em frente
ao majestoso hotel Emirates Palace. De seguida pequeno
passeio panorâmico pela cidade para conhecer melhor o
património e cultura da vida passada nesta cidade. Passagem pela Corniche de Abu Dhabi com os seus espetaculares aranhas céus e o seu “Heritage Village”. Regresso ao
Dubai ao final do dia.
Safari no deserto com jantar barbecue em acampamento
beduíno: Por volta das 15h00, saída do hotel em 4x4 para
dar início ao safari através do deserto mais bonito do
medio Oriente, onde poderá desfrutar de várias paragens
para fotografia e contemplar o pôr do sol. Transfere
depois para o acampamento beduíno onde poderá fazer
um passeio de camelo, fumar shisha, tatuar-se com hena,
tirar fotografias com um falcão e ainda apreciar um jantar
barbecue, enquanto assiste aos shows ao vivo como a
dança do ventre. Depois do jantar, regresso ao hotel.
Dia 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre na ilha.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Dubai
· Visita de meio dia ao Dubai moderno e antigo.
· Visita de dia inteiro ao Dubai morderno e antigo.
· Visita ao Dubai moderno, Burj Khalifa, Dubai Mall
Aquarium.
· Visita ao Dubai moderno, Sky Dubai e Dubai Mall
Aquarium.
· Safari romântico no deserto.
· Cruzeiro com jantar Dhow Creek.
· Cruzeiro com jantar Dhow Marina.
· Tour em helicóptero.
· Passei de balão.
Seychelles
· Cruzeiros de dia inteiro para visitar Cousin, Curieuse e
St. Pierre.
· Passeios de helicópetro.
· Excursão para conhecer Mahé.
· Visita a Vallée de Mai.
· Excursão para fazer snorkeling no parque marinho.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 15/12/22

Dia 4 Dubai - Mahé
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto do Dubai.
Voo com destino a Mahé (Seychelles). Chegada e transfere para o hotel escolhido.
Dia 5 Mahé
Pequeno-almoço. Dia livre com possibilidade de realizar
excursões opcionais. Mahé é a ilha mais animada das
Seychelles. Tendo como pano de fundo os imponentes
picos de granito, Mahé é um extraordinário tesouro pela
sua flora que foi crescendo ao longo de séculos de isolamento. Plantas endêmicas raras, que não se encontram
em nenhum outro lugar do mundo, crescem nas florestas
desta ilha. Descoberta pela primeira vez pelos britânicos em 1609, Mahé não foi visitada novamente até à
expedição de Lazare Picault de 1742, quando o processo
gradual de colonização começou na ilha, primeiro pelos
franceses, cuja influência direta continuou até 1814 e
depois como colónia britânica até à conquista da sua
independência em 1976.
Durante a nossa estadia em Mahé, podemos desfrutar
de uma visita guiada à ilha à medida, para poder explorar
a mesma ao seu ritmo. É uma oportunidade para fazer
compras em Victoria ou visitar as suas ruínas históricas.
Podemos passear pelo primeiro jardim de especiarias

criado nas Seychelles, desfrutar de um buffet crioulo ou
passar o resto da tarde numa praia à nossa escolha antes
de regressar ao hotel.
Desde Mahé é possível visitar la Digue e Praslin, de barco
ou de avião. Praslin é conhecida pela sua Vallée de Mai,
Património da Humanidade, e por ter inúmeras espécies
endêmicas, além de algumas das melhores praias do
mundo. La Digue é uma ilha que autenticamente “congelou” no tempo, ostenta uma beleza impressionante,
com os seus altos coqueiros, rochas gigantes que ornam
as praias de areia branca. Depois de um almoço crioulo,
é hora de visitar l’Union Estate com a sua majestosa casa
colonial e ver as famosas tartarugas gigantes. Depois de
um mergulho na linda praia Anse Source d’Argent e de algum tempo para relaxar, está previsto ao final da tarde, o
regresso ao cais para embarque no ferry de volta à ilha de
Praslin e posteriormente a Mahé. Talvez a melhor forma
de apreciar a beleza das ilhas Seychelles seja o sobrevoo
de helicóptero, podendo assim admirar as belíssimas
praias de areia branca, as formações rochosas, as encostas arborizadas, as ilhas costeiras e muito mais.
É ainda possível explorar algumas das ilhas mais pequenas
e menos conhecidas. Uma das hipóteses é desde Praslin,
navegar pela sua costa até chegar à Ilha Cousin, reserva
natural e refúgio para pássaros marinhos e terrestres que

só se encontram nas Seychelles. Continuação de barco até
a ilha Curieuse com o seu ecossistema único. Podemos
apreciar as belezas desta ilha com a visita da antiga Casa
do Doutor transformada em museu, continuando pelos
mangueirais até a um centro de criação de tartarugas.
Após um delicioso piquenique na praia, a excursão
continua até à pitoresca St Pierre, para desfrutar das
suas águas cristalinas, da variedade de peixes e paisagem
subaquática.
Nota: Não há cais de embarque nessas ilhas por isso
temos que estar preparados para molhar-nos à chegada.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade Hotel
(4*) Dubai Towers Rotana
Mahé Constance Ephelia
A TER EM CONTA
Uma viagem em que poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Não está incluída a taxa turística local no Dubai. Entre
7 e 20 AED (Dirham) (entre 2 e 5€ por noite). Taxa paga
diretamente no hotel.

Dias 6 - 7 Mahé
Dias livres com possibilidade de realizar excursões opcionais.
Dia 8 Mahé - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.
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Seguro de viagem ICÁRION
Hoje mais do que nunca, viaje com segurança
Assistência completa,
inclui coberturas
COVID-19.

Válido para viagens
ao redor do mundo
com 40 coberturas

44

44 causas de cancelamento
garantidas (inclui cancelamento
por positivo em COVID-19)

Disponível para
Circuitos e
Cruzeiros

Para uma maior tranquilidade, faça um upgrade do seguro incluido
com o seguro opcional
ASSISTÊNCIA

BAGAGENS

1. Assistência médica e sanitária

25. Perdas materiais

• Europa

50.000 €

• Mundo

100.000 €

2. Despesas odontológicas urgentes

150 €

3. Repatriação ou transporte em ambulância
de feridos ou doentes

Ilimitado

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2)

Ilimitado
Ilimitado

6. Repatriação ou transporte do segurado falecido

Ilimitado

7. Regresso antecipado por falecimento de um familiar

Ilimitado

9. Regresso antecipado por sinistro grave no lar ou
no local de trabalho do segurado
10. Prolongamento de estadia em hotel por
prescrição médica (120 €/dia)
11. Deslocação de uma pessoa em caso de
hospitalização do segurado mais de 5 dias

1. Assistência médica e sanitária

1.000 €

26. Atraso na entrega da bagagem (300 € de 24 horas)

300 €

27. Envio de objetos esquecidos ou roubados durante a viagem

125 €

28. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas

incluído

ANULAÇÃO, INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DA VIAGEM

5. Repatriação ou transporte de filhos menores ou
pessoas dependentes

8. Regresso antecipado por hospitalização de um
familiar mais de 5 dias

Todos os programas da ICÁRION têm incluído o seguinte seguro de viagem:

Ilimitado
Ilimitado

29. Despesas de anulação de viagem

15.000 €

30. Interrupção de viagem

5.000 €

DEMORA DE VIAGEM E PERDA DE SERVIÇOS
31. Gastos ocasionados pelo demora na saída do meio de transporte
(40 € de 4 horas e 40 € cada 4 horas adicionais)
160 €
32. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem
(maximo 100 €/dia)
33. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio de
transporte (pelo menos 4 horas tarde)

Ilimitado

• Europa

275 €

• Mundo

7.500 €

• Mundo

400 €

2. Despesas odontológicas urgentes

150 €

35. Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (60 € cada 6 horas)

Ilimitado

19. Gastos de gestão por perda de documentos de viagem

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2)

Ilimitado

20. Despesas de anulação de viagem

5. Repatriação ou transporte de filhos menores
ou pessoas dependentes

Ilimitado

6. Repatriação ou transporte do segurado falecido
7. Regresso antecipado por hospitalização de
um familiar mais de 5 dias
8. Regresso antecipado por sinistro grave no
lar ou no local de trabalho do segurado

400 €
600 €

10. Deslocação de uma pessoa em caso de
hospitalização do segurado mais de 5 dias

300 €

• Gastos ocasionados por mudanca de
hotéis/apartamentos (max. 50 €/día)

500 €

36. Perda de serviços contratados

13. Despesas por sequestro

3.000 €

14. Busca e resgate do segurado

3.000 €

37. Perda de serviços contratados e não usufruidos em
consequência de hospitalização ou doença grave do segurado

600 €
200 €

18. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas

15. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança

250 €

6.000 €

17. Envio de medicamentos para o estrangeiro

incluído

• Morte devido a acidente em viagem

6.000 €

18. Serviço de intérprete no estrangeiro

incluído

19. Adiantamento de fundos no estrangeiro

2.000 €
30.000 €

21. Reintegração ao plano de viagem após hospitalização

250 €

22. Gastos do segurado derivados da realização da prova
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) durante a viagem
23. Prolongação de estadia por quarentena médica
devida a COVID-19 (250 €/dia)

39. Acidentes do meio de transporte
• Invalidez permanente devido a acidente do
meio de transporte

60.000 €

• Morte devido a acidente do meio de transporte

60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL
200 €

150 €

21. Interrupção de viagem

5.000 €

Ilimitado

120 €

Ilimitado

23. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem
(maximo 50 €/dia)

200 €

Ilimitado

24. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio
de transporte (pelo menos 4 horas tarde)

300 €

2.000 €
Ilimitado

12. Transmissão de mensagens urgentes

incluído

13. Serviço de informação

incluído

14. Assistência médica e sanitária por doença preexistente

7.500 €

15. Prolongação de estadia por quarentena médica
devida a COVID-19 (125 €/dia)

2.000 €

25. Alteração de serviços inicialmente contratados
• Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (60 € cada 6 horas)

180 €

• Gastos ocasionados por mudanca de
hotéis/apartamentos (max. 50 €/día)

300 €

26. Perda de serviços contratados

750 €

27. Perda de visitas (max. 60 €/día)

600 €

28. Acidentes do meio de transporte
• Invalidez permanente devido a acidente do
meio de transporte

30.000 €

• Morte devido a acidente do meio de transporte

30.000 €
6.000 €

38. Acidentes em viagem
• Invalidez permanente devido a acidente em viagem

20. Assistência médica e sanitária por doença preexistente

incluído
10.000 €

29. Responsabilidade civil

incluído

16. Transmissão de mensagens urgentes

100 €

22. Gastos ocasionados pelo demora na saída do
meio de transporte (31 € de 6 horas)

ACIDENTES

• Franquia 120 €

17. Atraso na entrega da bagagem (100 € de 24 horas)

3. Repatriação ou transporte em ambulância de
feridos ou doentes

11. Despesas de estadia da pessoa deslocada em caso de hospitalização
da pessoa segurada superior a 5 dias (100 €/dia)
2.000 €

12. Despesas de estadia da pessoa deslocada em caso de hospitalização
da pessoa segurada superior a 5 dias (120 €/dia)
1.200 €

40. Responsabilidade civil

Pode ampliar os límites de
cobertura para despesas
médicas, cancelamento ou
incluir a opção de cruzeiros.

Teve alguma complicação durante
a sua viagem?
Com Icarion você irá desfrutar do travelhelp®,
um serviço Premium de atenção ao cliente.
Com uma só chamada, solucione qualquer problema que surgir
na sua viagem.

60.000 €

4.000 €

24. Regresso antecipado do segurado por impedimento de entrada no país
de destino ou de trânsito por modificação por parte das
autoridades de requisitos de entrada nos mesmos
Ilimitado
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7.500 €

9. Prolongamento de estadia em hotel por
prescrição médica (100 €/dia)

34. Alteração de serviços inicialmente contratados
1.200 €

16. Perdas materiais

• Europa

Seguro de viaje Protección Plus

Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e específicas dos produtos. A apólice é detida pela INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., corretora de seguros, Sucursal em
Portugal, com sede social na Av Heroes de Liberdade, 18 B, Loja 2745 - 788 Massamá, NIPC 980423430, registada no R.D.G.S. e na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de
Portugal sob o número J-154, e com R.C. e capacidade financeira suficiente de acordo com a RD-lei 3/2020, de 4 de Fevereiro sobre distribuição de seguros. Registado no RM de Madrid, folha M
180.298, secção 8, livro 0, pagina 149, volume 11.482.

81
203

1. REGULAMENTAÇÃO DO CONTRATO DE VIAGEM
ORGANIZADA
Estas Condições Gerais regem-se pelas disposições
da Decreto-Lei n.º 17/2018 (“Lei de Viagens Organizadas”).
2. ORGANIZADOR DA VIAGEM ORGANIZADA
A W2M TRAVEL PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. atua
como Organizador da Viagem Organizada (agindo sob a
marca comercial “ICÁRION” e doravante referido como o
“Organizador”) com N.I.P.C. 516174851, matriculada na
Conservatória de Registo Comercial de Lisboa e com sede
na Rua General Firmino Miguel nº 3, Torre 2, 2º B, 1600100 Lisboa.
3. ADJUDICAÇÃO DA VIAGEM ORGANIZADA
Antes da aceitação da oferta pelo Viajante, deverá
o Organizador entregar ao Viajante a informação
pré-contratual que ainda não tenha sido fornecida,
bem como o formulário modelo legalmente exigido.
Considera-se que o Contrato entra em vigor com o
consentimento da Viagem Organizada pelo Viajante,
e ser-lhe-á enviada por correio eletrónio toda a
documentação de confirmação relevante.
4. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O preço da Viagem Organizada inclui tudo o que está
expressamente especificado no Contrato.
Revisão de preços: Após a celebração do contrato, os preços
só poderão ser revistos, quer em alta, quer em baixa, em
resultado direto de alterações: i) no preço do transporte de
passageiros resultante do custo do combustível ou de outras
fontes de energia, ii) no nível dos impostos ou taxas sobre
os serviços de viagem incluídos no contrato, cobrados por
terceiros não diretamente envolvidos na execução da viagem
organizada, incluindo taxas turísticas, impostos e sobretaxas
de aterragem, embarque ou desembarque nos portos e
aeroportos, ou iii) c) nas taxas de câmbio aplicáveis à Viagem
Organizada. O Organizador reserva-se o direito de aumentar
o preço em tais casos. Quando aplicável, tais alterações serão
notificadas ao Viajante por escrito. Os preços só podem
ser aumentados até 20 dias de calendário antes da partida.
Se o aumento do preço exceder 8% do preço da Viagem
Organizada, o Viajante pode rescindir o contrato.
Salvo disposição em contrário, o preço da Viagem Organizada
não inclui: vistos, taxas de aeroporto, e/ou taxas de entrada e
saída, taxas turísticas ou denominações similares, certificados
de vacinação, gratificações (especialmente em viagens de
cruzeiro onde o Viajante é obrigado a pagá-las) “extras”
como cafés, vinho, licores, águas minerais, dietas especiais nem mesmo no caso de pensão completa ou meia pensão,
salvo acordo em contrário. Em geral, nenhum serviço que
não esteja expressamente declarado no Contrato deverá
entender-se como incluído.
No caso de excursões, atividades ou visitas opcionais não
contratadas na origem, não ficam incluídas nem serão
abrangidas pelo Contrato ou pela legislação aplicável às
Viagens Organizadas. Quando aplicável, a sua publicação
será meramente informativa e o preço será expressamente
descrito como sendo indicativo, devendo ser considerado
como uma estimativa, não assumindo o Organizador
qualquer responsabilidade a este respeito.
Forma de pagamento: O Retalhista pode exigir o
pagamento de um adiantamento sobre o preço total da
Viagem Organizada. O montante restante deve ser pago
de acordo com as instruções do Retalhista. Em caso de
incumprimento das condições de pagamento, entenderse-á que o Viajante desiste da viagem solicitada, sendo
aplicáveis neste caso as condições estabelecidas na secção
“Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
5. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO
ORGANIZADOR
O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista, pode
cancelar o Contrato e reembolsar o Viajante pela
ÁFRICA 2022/23

totalidade dos pagamentos efetuados, num prazo não
superior a catorze dias de calendário após a notificação,
sem ser responsável por qualquer indemnização
adicional, caso:
1. O número de pessoas inscritas para a Viagem Organizada
é inferior ao número mínimo especificado no Contrato.
Nesse caso, o Viajante será informado no prazo de:
     - Vinte dias de calendário antes da data de início da
Viagem Organizada, no caso de viagens com duração
superior a seis dias;
     - Sete dias de calendário antes da data de início da
Viagem Organizada, no caso de viagens com duração
entre dois e seis dias;
     - Quarenta e oito horas antes do início da Viagem
Organizada, no caso de viagens com duração inferior
a dois dias.
2. O Organizador é impedido de executar o contrato devido
a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias e o Viajante
é notificado do cancelamento, sem demoras indevidas,
antes da data de início da Viagem Organizada.
6. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo
antes do início da viagem. Neste caso, deverá pagar a taxa
de cancelamento acordada no Contrato, com base na
antecedência da resolução do Contrato em relação ao início
da Viagem Organizada e nas economias de custos e nas
receitas esperadas com a utilização de serviços de viagem
alternativos. Tal taxa de cancelamento não será aplicável,
caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais
no local de destino ou na sua proximidade imediata
que afetem consideravelmente a realização da Viagem
Organizada ou o transporte de passageiros para o destino.
A rescisão do Contrato nesta situação apenas confere ao
Viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos
efetuados, sem qualquer compensação adicional.
7. MODIFICAÇÕES ANTES DA DATA DE INÍCIO DA VIAGEM
ORGANIZADA
Para além das razões expressamente previstas no
Contrato, o Organizador reserva-se o direito de alterar os
termos do Contrato antes do início da viagem, contanto
que as alterações sejam insignificantes e que a informação
da alteração seja prestada ao pelo Organizador ou pelo
Retalhista ao Viajante em suporte duradouro, de forma
clara, compreensível e proeminente.
Se, antes da data de início da viagem organizada, o
Organizador for obrigado a alterar substancialmente alguma
das principais características dos serviços de viagem,
não puder cumprir qualquer dos requisitos especiais
referidos na legislação aplicável às Viagens Organizadas
ou se propuser aumentar o preço da viagem em mais de
8%, o Viajante poderá, dentro de um período razoável
especificado pelo Organizador, aceitar a alteração proposta
ou rescindir o contrato sem pagar taxa de cancelamento.
O Viajante que rescinde o Contrato pode aceitar uma
Viagem Organizada alternativa, oferecida pelo Organizador
ou, se aplicável, pelo Retalhista, se possível de qualidade
equivalente ou superior. Sempre que alterações ao Contrato
ou a Viagem Organizada alternativa resultem numa viagem
organizada de qualidade ou preço inferior, ao Viajante
assistirá o direito a uma redução adequada no preço.
Qualquer modificação será comunicada ao Viajante sem
demora, com indicação expressa da modificação proposta,
do prazo dentro do qual deve responder, de que a falta de
resposta implicará que opte por rescindir o contrato sem
penalização e, quando aplicável, da Viagem Organizada
alternativa oferecida, respetivo preço e eventual reembolso
ou aumento de preço.
Caso o Viajante opte por rescindir o contrato, o preço será
reembolsado no prazo de 14 dias de calendário a contar
da notificação desta escolha, sem prejuízo do direito do
Viajante a receber uma indemnização por qualquer dano
ou prejuízo sofrido em resultado da rescisão.

8. EXECUÇÃO DO CONTRATO
Quando uma parte significativa dos serviços de
viagem não puder ser fornecida conforme acordado
no Contrato, o Organizador, ou, quando aplicável, o
Retalhista, organizará, sem custos adicionais para o
Viajante, soluções alternativas adequadas, se possível
de qualidade equivalente ou superior às especificadas
no Contrato, que permitam a continuação da Viagem.
Se as soluções alternativas propostas resultarem numa
Viagem de qualidade inferior à especificada no Contrato,
o Organizador ou, se aplicável, o Retalhista, deverá
ser aplicada e oferecida ao Viajante uma redução no
preço adequada. O Viajante pode rejeitar as soluções
alternativas propostas, caso estas não sejam comparáveis
ao que foi acordado no Contrato ou se a redução de preço
concedida for inadequada.
9. FALTAS DE CONFORMIDAD
O Viajante deverá informar, sem demoras indevidas, o
Organizador ou, quando aplicável, o Retalhista, de qualquer
falta de conformidade verificada durante a execução da
Viagem. O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista,
consoante a natureza da falta de conformidade, deverão:
1. corrigir a falta de conformidade, num período que
se considere razoável, a menos que tal se revele
impossível ou envolva custos desproporcionados,
tendo em conta a gravidade da falta de conformidade
e o valor dos serviços de viagem afetados. No caso
de uma recusa injustificada de reparação, sob reserva
das exceções supramencionadas, ou de falta de
resposta, o Viajante poderá agir diretamente e solicitar
o reembolso das despesas incorridas;
2. reduzir o preço de forma apropriada durante o período
da falta de conformidade, a menos que o Organizador
ou o Retalhista prove que a falta de conformidade é
imputável ao Viajante;
3. indemnizar o Viajante por qualquer dano ou prejuízo
sofrido em resultado de qualquer falta de conformidade,
sem demoras indevidas, salvo se atribuível ao Viajante,
ou a um terceiro não relacionado com a prestação dos
serviços contratados e imprevisível ou inevitável, ou
devido a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias.
As indemnizações por perdas e danos devidas pelo
Organizador e, quando aplicável, pelo Retalhista, serão
limitadas pelas condições aplicáveis aos prestadores de
serviços de viagem incluídos na Viagem Organizada.
No caso de danos corporais, a indemnização está
contratualmente limitada a três vezes o preço total da
Viagem, contanto que não se trate de danos resultantes
de dolo ou negligência, e serão assegurados pelo
Viajante. Na medida em que as convenções internacionais
que vinculam a União limitam o âmbito ou as condições
de pagamento de indemnizações pelos prestadores de
serviços de viagem incluídos numa Viagem Organizada, as
mesmas limitações aplicam-se aos organizadores.
O Viajante é obrigado a tomar as medidas necessárias e/
ou apropriadas para tentar mitigar os danos resultantes
do incumprimento ou da execução deficiente do
Contrato, a fim de evitar o agravamento dos danos,
informando imediatamente o Organizador através dos
canais fornecidos.
10. CESSÃO DA RESERVA
O Viajante pode ceder a sua reserva fazendo-se substituir
por uma terceira pessoa, desde que o comunique
até sete dias de calendário antes da data de início
da Viagem. O cessionário terá de reunir os mesmos
requisitos obrigatórios de caráter geral aplicados ao
cedente, e o cedente e o cessionário serão solidariamente
responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas
taxas, comissões, sobretaxas ou outros custos adicionais
originados pela cessão. O Organizador ou, quando
aplicável, o Retalhista, deverá informar o cedente dos
custos efetivos da cessão.

CONDIÇÕES GERAIS
DE VENDA
11. ASSISTÊNCIA
O Organizador e o Retalhista devem prestar a assistência
adequada e sem demoras indevidas ao Viajante em
dificuldades, designadamente mediante: o fornecimento
da informação adequada sobre os serviços de saúde, as
autoridades locais e assistência consular e a assistência
ao Viajante, no sentido de estabelecer comunicações à
distância; e ajudando-o a encontrar soluções alternativas de
viagem. O Organizador, quando aplicável o Retalhista, pode
cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em
virtude da prestação dessa assistência, se a dificuldade tiver
surgido intencionalmente ou por negligência da parte do
viajante. Tal taxa não deve em caso algum exceder os custos
reais incorridos pelo Organizador ou pelo Retalhista.

12. CIRCUNSTÂNCIAS INEVITÁVEIS E EXECIONAIS
O viajante tem ainda direito a rescindir o Contrato antes
do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão,
caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais
no local de destino ou na sua proximidade imediata que
afetem consideravelmente a realização da mesma ou o
transporte de passageiros para o destino. A rescisão do
Contrato nesta situação apenas confere ao Viajante o
direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados,
sem qualquer compensação adicional.
Se não for possível garantir o regresso do Viajante conforme
acordado no Contrato, o Organizador ou, quando aplicável,
o Retalhista assumirá o custo do alojamento que seja
necessário, se possível de categoria equivalente, por um
período não superior a três noites por Viajante, exceto no
caso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e
respetivos acompanhantes, mulheres grávidas e menores
não acompanhados, bem como pessoas com necessidade
de assistência médica específica.
13. RESPONSABILIDADE
De acordo com a lei, o Organizador e o Retalhista respondem
solidariamente perante o Viajante pela correta execução
dos serviços da Viagem Organizada, independentemente
de estes serviços serem executados pelos próprios ou
por fornecedores terceiros, bem como pela prestação de
assistência caso o viajante se encontre em dificuldades.
O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista será
responsável por quaisquer erros decorrentes de
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que
lhes sejam imputáveis, bem como por quaisquer erros
cometidos durante o processo de reservas. Isto está
sujeito à condição de que tais erros não que sejam
causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.
Os limites máximos de responsabilidade serão os previstos
no artigo 36 do Decreto-Lei n.º 17/2018.
14. SERVIÇOS DE ALOJAMENTO HOTELEIRO
A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelos
hotéis contratados serão determinados pela categoria
turística oficial, se a tiver, fixada pelo órgão competente do
respetivo país. De acordo com o acima mencionado, alguns
países poderão não adotar uma classificação por estrelas,
mesmo que tal categoria se encontre indicada na oferta ou
brochura fornecida. Isto deve ser considerado unicamente
com a finalidade de permitir ao Viajante, através da
equivalência em estrelas, orientar-se mais facilmente sobre
os serviços e categorias dos estabelecimentos, assumindo
que tal qualificação corresponde apenas à avaliação
indicativa feita pelo Organizador.
Note-se que, ao reservar quartos triplos, estes serão
geralmente quartos duplos com uma terceira cama extra.
O mesmo se aplica aos quartos duplos para utilização por
até quatro pessoas, com quatro camas.
Salvo indicação expressa em contrário, não se pode garantir
que os quartos solicitados terão uma cama de casal; sendo
que, na maioria dos casos, haverá duas camas de solteiro.
Como regra geral e salvo se expressamente indicado, os
quartos podem ser utilizados a partir das 15 horas do dia da

chegada e devem ser desocupados até às 12 horas do dia
de saída.
O serviço de alojamento considerar-se-á prestado sempre
que os referidos serviços tenham estado disponíveis na
noite correspondente, ainda que, devido a circunstâncias
específicas da Viagem Organizada, a hora da entrada se
faça em horário mais tardio do que inicialmente previsto.

15. PASSAPORTES, VISTOS E DOCUMENTAÇÃO
Todos os viajantes, sem exceção (incluindo crianças),
deverão possuir em boa ordem a sua documentação de
identificação pessoal e familiar, seja passaporte ou bilhete
de identidade/cartão de cidadão, de acordo com as leis
do país ou países visitados. Fica por conta do Viajante, e
quando a viagem assim o requeira, a obtenção de vistos,
passaportes, certificados de vacinação, etc. O Organizador
e o Retalhista declinam qualquer responsabilidade pela não
concessão ou rejeição, por parte das Autoridades Locais,
da documentação requerida, ficando a cargo do Viajante
quaisquer despesas que possam surgir, sendo, neste caso,
aplicáveis as condições e regras estabelecidas para os casos
de resolução voluntária de serviços. Os menores de 18 anos
de idade devem ter uma autorização escrita assinada pelos
progenitores ou tutores, antecipando que a mesma possa
ser solicitada por qualquer Autoridade.
16. BAGAGEM
As restrições e condições na bagagem serão determinadas
pelas condições de cada transportadora.
17. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
As pessoas com mobilidade reduzida, antes de
procederem ao pedido de reserva, devem informar o
Retalhista e o Organizador desta situação, a fim de avaliar
a possibilidade e viabilidade de contratar e executar a
Viagem Organizada.
18. MENORES
Os menores não podem viajar sem a autorização escrita
assinada pelos progenitores ou tutores, pelo que, num
prazo máximo de 10 dias antes da partida da Viagem,
deverão entregar ao Organizador ou ao Retalhista todas as
autorizações necessárias para a contratação e realização
da viagem dos viajantes da mesma que sejam menores,
acompanhadas de uma fotocópia do bilhete de identidade/
cartão de cidadão do signatário da autorização. Caso a
autorização indicada não seja entregue dentro do prazo
indicado, o Organizador reserva-se o direito de cancelar a
viagem correspondente ao referido menor, considerando a
referida causa de cancelamento como imputável ao referido
Viajante e, portanto, acumulando as despesas geradas pelo
referido cancelamento.
19. RECLAMAÇÕES
Qualquer desconformidade na execução de um serviço de
viagem incluído no contrato de viagem organizada tem de
ser comunicada por escrito logo que tal desconformidade
ocorra, ou seja, sem demora injustificada. As mesmas
só poderão ser aceites desde que participadas aos
fornecedores de serviços durante o decurso da
viagem, exigindo dos mesmos respetivos documentos
comprovativos da ocorrência. O Viajante poderá
apresentar reclamações, nos seguintes endereços postais
e/ou endereços de correio eletrónico:
- Sede: Rua General Firmino Miguel nº 3, Torre 2, 2º B,
1600-100 Lisboa
- Endereço de e-mail: info@icarion.pt
O Organizador dispõe dos prazos máximos estabelecidos
pela legislação regional em vigor, para responder por
escrito a quaisquer reclamações feitas pelo Viajante.
O direito a apresentar reclamações para efeitos de
redução de preço ou direito a indemnização por falta de
conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem
organizada prescreve no prazo de 2 anos.

Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua
redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer
às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios
de Consumo:
- Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo
in www.provedorapavt.com;
- wComissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.
turismodeportugal.pt
Em relação aos mecanismos alternativos de resolução
de litígios, em conformidade com a Diretiva 2013/11/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
Maio de 2013, relativa aos mecanismos alternativos de
resolução de litígios em matéria de consumo, clique na
ligação seguinte, para consultar o procedimento e as
entidades acreditadas de resolução alternativa de litígios
registadas na plataforma de resolução de litígios em linha
do Regulamento 524/2013 do Parlamento e do Conselho
da UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.
cfm?event=main.home2.show&lng=PT  
20. INFORMAÇÕES PRÉ-CONTRATUAIS
O Viajante declara que, antes de estar vinculado por este
Contrato de Viagem Organizada, foi informado de todas
as características da Viagem que está agora a contratar
através da documentação informativa fornecida pelo
Organizador ou pelo Retalhista.  Do mesmo modo, o
Viajante declara que conhece as características e os
potenciais riscos que pode correr no país/países de
destino, e que está na posse das informações necessárias
relativas a vistos e documentos de identificação.

21. PROTEÇAO EM CASO DE INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência do Organizador, o viajante pode
recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo,
devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal l.P.
entidade responsável pelo respetivo acionamento: Turismo
de Portugal l.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa,
Tel. 211 140 200, email: info@turismodeportugal.pt.
22. PROTEÇÃO DE DADOS
Informamos que a pessoa responsável pelo tratamento de
dados pessoais do Viajante é a W2M TRAVEL PORTUGAL
UNIPESSOAL, LDA. Com sede na Rua General Firmino
Miguel nº 3, Torre 2, 2º B, 1600-100 Lisboa. Pode
contactar o nosso Responsável pela Proteção de Dados
em:  dataprotection@w2m.com
A finalidade do tratamento de dados é a gestão, controlo
e execução da Viagem Organizada, bem como o envio
de informação comercial sobre notícias, produtos e
serviços turísticos oferecidos. Os dados do Viajante serão
comunicados aos fornecedores finais dos serviços, a
fim de permitir a prestação dos serviços. O fundamento
legal para os tratamentos é a relação jurídica decorrente
do Contrato de Viagem Organizada.  De acordo com
os regulamentos aplicáveis, o Viajante tem o direito
de acesso, retificação, oposição, cancelamento e
portabilidade dos dados pessoais de que é titular,
para obter confirmação do tratamento dos seus dados
pessoais e, neste caso, para aceder aos mesmos. Pode
também pedir a retificação dos dados de que é titular,
caso estejam incorretos ou incompletos, bem como
solicitar o seu apagamento quando, entre outras razões,
os dados já não forem necessários para os fins para os
quais foram recolhidos.
Para exercer os seus direitos, deve enviar-nos um
pedido acompanhado de uma cópia de um documento
comprovativo da sua identidade por correio postal ou
eletrónico.
23. VALIDADE
As presentes condições gerais são validas desde a data da
sua publicação até 30 de Abril de 2023.
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