Tanzânia

Itinerário

Tanzânia Mágica

1º Dia – Lisboa / Nairobi / Arusha
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida do voo indicado. Formalidades de embarque e saída com destino a Arusha, via
cidade Europeia e Africana. Refeições e noite a bordo…
2º Dia – Arusha
… Chegada a Arusha (aeroporto de Kilimanjaro), formalidades aduaneiras para obtenção do visto e, após recolha da bagagem,
assistência por parte da nossa equipa local e transfer para a cidade. Alojamento de acordo com a opção escolhida.
3º Dia – Arusha / Área de Conservação de Ngorongoro (P; A; J)
Após o pequeno almoço saída em direcção a Ngorongoro (opção Executive) OU Karatu pequena vila localizada na área de
Conservação de Ngorongoro (opções Plus e Standard). Chegada ao seu Lodge de acordo com a opção escolhida ainda a tempo
de almoçar. De tarde e, para quem escolheu a opção Executive, visita a uma Aldeia Masai ou, nas restantes opções, visita ao Iraqw
Cultural Centre.
Regresso ao lodge para jantar e alojamento.
4º Dia – Ngorongoro / Lago Manyara (P; A; J)
Há cerca de 8 milhões de anos o cone do vulcão que aqui estava ativo desmoronou-se e deu origem a uma caldeira que chega a
atingir os 610 metros de altura e 160 Km de largura, a famosa Cratera de Ngorongoro. É aqui que habitam mais de 25 mil animais
tais como Leão, Leopardo, Chita, Elefante, Búfalo, Antílope, Zebra, Flamingos e outras espécies de aves. Esta é a maior
concentração permanente de vida selvagem em África.
De manhã bem cedo, descida à Cratera para safari com almoço em bolsa picnic. Durante a tarde continuação para o Lago Manyara
onde chegará pelo pôr-do-sol. Jantar e alojamento no Lodge de acordo com a opção escolhida.
5º Dia - Lago Manyara / Arusha * / Lisboa (P; A)
Pela manhã e após o pequeno-almoço, safari no Lago Manyara. Apesar de ser “santuário” para inúmeras espécies animais como
por exemplo, elefantes, búfalos, girafas, chitas, zebras, hipopótamos, rinocerontes e primatas, o grande “cartaz” deste parque são
os leões empoleirados nas copas das acácias. Após este magnifico safari-fotográfico continuação do seu trajecto em direcção à
cidade de Arusha com almoço em bolsa pic-nic.
De acordo com o horário do seu voo transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e início da viagem de regresso Lisboa via
cidade Africana e Europeia. Refeições e noite a bordo…
6º Dia - Lisboa
… Chegada a Lisboa.
* Possibilidade de extensão a Zanzibar.
Refeições no itinerário (bebidas não incluídas):
(P) Pequeno-almoço ; (A) Almoço ; (J) Jantar
Alojamentos Previstos – Categoria Standard
Cidade

Hotel

Regime

Arusha

Karama Lodge

APA

Karatu

Bougainvillea Safari Lodge

PC

Manyara Wildlife Safari Camp

PC

Lago Manyara

Alojamentos Previstos – Categoria Plus
Cidade

Hotel

Regime

Arusha

Mount Meru Hotel

APA

Karatu

Oldeani Ngorongoro Moutain Lodge

PC

Kilimamoja Lodge

PC

Lago Manyara

Alojamentos Previstos – Categoria Executive
Cidade
Arusha
Ngorongoro
Lago Manyara

Hotel

Regime

Lake Duluti Serena Hotel

APA

Ngorongoro Serena Lodge

PC

Lake Manyara Serena Lodge

PC

Notas Importantes:
- Visto Obrigatório mas obtido localmente à chegada (50U$D por pessoa sujeito a alteração sem aviso prévio das autoridades)
- Passaporte obrigatório, com validade mínima de 6 meses à data de regresso e pelo menos 2 páginas em branco
- Obrigatória vacinação contra a febre amarela. Respectivo certificado poderá ser solicitado pelas autoridades locais.
- Todos os preços são por pessoa
- Partidas de Lisboa via Amesterdão ou Paris com as companhias KLM/Air France em classe R
- A ordem do itinerário poderá sofrer alterações sem que isso afete e/ou prejudique o conteúdo do programa
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior
- Reduções para crianças sob consulta.
- Gratificações (não obrigatórias mas comuns em África principalmente para o motorista/guia): Bagageiros (USD 1.00 por mala);
Motoristas/Guias (USD 5.00 a 10.00 por pessoa/dia); Staff dos hotéis/lodges (USD 2.00 por pessoa/dia)
- Bebidas durante as refeições não incluídas
Despesas de Cancelamento:
O produto safari obriga a uma política de cancelamentos muito específica e estipulada pelos fornecedores, sobretudo por não ser
um produto last minute (difícil de colmatar cancelamentos a menos de 45 dias da partida) e porque, normalmente, a procura é
superior à oferta.
Assim, se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da viagem previamente confirmada, terão que pagar todos os
encargos a que o cancelamento dê lugar e que vão desde os 20% sobre os custos da reserva, caso o cancelamento ocorra a menos
de 61 dias da partida, até aos 100% caso o cancelamento ocorra a 15 dias ou menos da data de partida.

Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a data em que
efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional).
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet)
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