
 

Quênia e Tanzânia – 14 dias e 12 noites 

 1º Dia – Segunda-feira - Origem / Johannesburg 
Embarque com destino a Johannesburg. Jantar e noite abordo. 

 2º Dia – Terça-feira - Johannesburg / Nairóbi 
Chegada em Nairóbi e traslado para o hotel. Restante do dia livre para descanso. 
 
 3º Dia – Quarta-feira - Nairóbi – Zona do Monte Quênia 
Após café da manhã, saída do hotel direto para Nyeri. Almoço no Mountain Lodge. Durante a tarde e noite será possível 
contemplar os animais bebendo água no lago, em torno do lodge. Jantar e acomodação no Mountain Lodge. 
 
 4º Dia – Quinta-feira – Zona do Monte Quênia - Lago Nakuru 
Traslado até o Hotel Aberdare Country Club para o café da manhã. Saída até o Parque Nacional do Lago Nakuru e safari 
durante a tarde. Almoço, jantar e acomodação no Lake Nakuru Lodge. 

 5º Dia – Sexta-feira - Lago Nakuru - Maasai Mara  
Café da manhã e saída para a Reserva Nacional de Maasai Mara, via Narok com parada para o almoço. Safari durante a tarde. 
Jantar e acomodação no Mara Sopa Lodge,  
 
 6º Dia – Sábado – Maasai Mara 
Safari durante a manhã ou tarde. Pensão completa no Mara Sopa Lodge.  

 7º Dia – Domingo – Maasai Mara – Nairóbi  
Depois do café da manhã, saída para Nairóbi. Chegada em torno das 12hs no hotel. Após o almoço (não incluso), saída para City 
Tour histórico na cidade de Nairóbi. Acomodação no hotel. 

 8º Dia – Segunda-feira – Nairóbi – Namanga – Arusha – Cratera de Ngorongoro 
Café da manhã e saída para Namanga, localizada na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia. Trâmites de fronteira e troca de 
veículos. Continuação por Arusha. Saída as 12hrs até a Área de Conservação do Ngorongoro. Jantar e acomodação no 
Ngorongoro Sopa Lodge. 

 9º Dia – Terça-feira– Cratera de Ngorongoro 
Café da manhã e saída de meio dia na Cratera. Restante do dia com tempo livre para atividades independentes. Almoço, jantar 
e acomodação no Ngorongoro Sopa Lodge. 

 10º Dia – Quarta-feira – Cratera de Ngorongoro – Parque Nacional de Tarangire 
Após café da manhã, saída para safari no Parque Nacional de Tarangire. Almoço, jantar e acomodação no Tarangire Sopa 
Lodge. 

 11º Dia – Quinta-feira – Parque Nacional de Tarangire – Arusha / Dar es Salaam 
Café da manhã no lodge. Traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino a Dar es Salaam. Acomodação no 
Kunduchi Beach Hotel & Resort.  

 12º e 13º Dia – Sexta-feira e sábado – Dar es Salaam  
Dias livres para atividades independentes. 

 14º Dia – Domingo – Dar es Salaam / Origem 
Café da manhã no hotel e saída para o aeroporto com 3hs de antecedência do embarque no voo com destino a origem. 

 “A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser 
alterada a critério do guia/receptivo local.”  
 
Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem e uma página inteira em branco- Não nos 
responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída dos países visitados. 

Obrigatória vacina de febre amarela (certificado internacional) para ingresso na Tanzânia e no Quênia, aplicada no mínimo com 
dez dias de antecedência da viagem.  
 
 

 

 



 
INCLUI: 
Traslados: Aeroporto - Hotel – Aeroporto 
Transporte dentro das cidades de acordo com o itinerário 
Ingressos dos parques 
1 almoço em Arusha 
City tour em Nairóbi 
Hospedagem com café da manhã em Nairóbi (2 n) e em Dar es Salaam (3 n), pensão completa nos hotéis durante os safaris (1n 
Monte Quênia, 1n Lago Nakuru, 2n Maasai Mara, 2n Ngorongoro e 1n Tarangire) 
Transporte em van, com janelas, durante os safaris no Quênia (ocupação máxima de 7 passageiros por veículo), em 4x4 (Land 
Cruiser/Land Rover) durante os safaris na Tanzânia e meio dia de safari em 4x4 na Cratera de Ngorongoro (uso não exclusivo 
dos veículos durante os safaris) 
Serviço de guia em espanhol a partir de 2 passageiros nos safaris (caso haja dois veículos, o guia atenderá ambos, realizando a 
troca entre eles durante os safaris) 
Safaris e refeições no lodge de acordo com o roteiro detalhado 
Água mineral durante os safaris 
Flying doctors 
Assistência de viagem Travel Ace 

NÃO INCLUI: 
Aéreo Origem / Nairóbi --- Dar es Salaam / Origem 
Bebidas durante as refeições inclusas 
Visto de entrada no Quênia 
Visto de entrada na Tanzânia 
Gorjetas para motoristas/guias/staff das hospedagens 


