
Kilimanjaro Essence
Itinerário

Dia 1

Alojamento – Amboseli Serena / OL Tukai Lodge

Reconhecimento pelo nosso representante no hotel/aeroporto e transporte de
autocarro até ao Parque Nacional de Amboseli. Durante a tarde, safari pelo Parque
Nacional. Almoço, jantar e alojamento em Amboseli Serena Lodge.

Dia 2

Alojamento – The ARK

Depois do pequeno-almoço, transporte de autocarro a Nairobi para almoçar no
Safari Park Hotel. Daqui, saída de autocarro para Mweiga. No fim da tarde, chegada
a Aberdare Country Club e transporte em veículos do Country Club para The ARK.
Aqui terão a oportunidade de observar a partir do quarto, pelo miradouro, os
animais que se juntam no lago, em frente ao hotel. Jantar e alojamento no The
ARK.

Dia 3

Alojamento – Sarova Lion Hill Lodge

Depois do pequeno-almoço no The ARK, regresso ao hotel Aberdare Coutrny Club,
para encontro com o motorista/guia, e saída para o Parque Nacional Lago Nakuru,
um dos paraísos ornitológicos do mundo. Pelo caminho, e, Nyahururu, realizar-se-á
uma uma breve paragem para visitar as cataratas Thompson. Chegada ao Lago
Nakuru e almoço em Sarova Lion Hill Lodge. Durante a tarde, safari pelo Parque
Nacional del Lago Nakuru. Jantar e alojamento em Sarova Lion Hill Lodge.

Dia 4

Alojamento – Sarova Mara Camp

Depois do pequeno-almoço, saída para a Reserva Nacional de Masai Mara, uma das
mais famosas do mundo. Esta reserva é atravessada pelo rio Mara e faz fronteira,
no sul, com o Parque Nacional de Serengetí, na vizinha Tanzania. Chegada a
Sarova Mara Camp e almoço. Safari ao entardecer. Jantar e alojamento em Sarova
Mara Camp.

Dia 5

Dia completo de safari, com opção de o realizar ao amanhecer e ao entardecer com
regresso ao Camp para almoço, ou levar almoço em picnic e passar todo o dia em
safari. Pensão completa e alojamento em Sarova Mara Camp.



Dia 6

Pequeno-almoço e regresso de autocarro a Nairobi, a capital do país, e transporte
ao aeroporto internacional Jomo Kenyatta para embarque

Preço inclui:

 Alojamento durante o safari em regime de pensão completa
 Transporte de autocarro por 7 lugares com motorista/guia que fala

castelhano
 Serviço de relações públicas e assistência para a receção e conversa prévia

ao safari
 Safaris fotográficos e entrada nos parques
 Transportes de entrada e saída
 Água mineral durante os safaris – 1L pessoa/dia
 Chapéus de safari, identificação de equipa e porta-documentos feitos por

grupos de auto-ajuda

Preço não inclui:

 Vistos (atualmente US$50 por pessoa)
 Custos de voos internacionais e/ou internos
 Vacinas ou seguro de viagem
 Atividades opcionais ou excursões
 Bebidas não indicadas no itinerário
 Gratificações/gorjetas
 Cobertura de evacuação Flying doctors – US$15.00 por pessoa
 Lavandaria ou outros gastos pessoais

Informações:

 Os passageiros devem levar malas leves para o safari
 Os passageiros deverão identificar-se com passaporte para os voos internos

Preços: A partir de 1288 euros (base 6 pessoas)

NOTA: Para informações, outras tarifas e reservas de voos, por favor não
hesite em nos contactar.

Este programa baseia-se em rotas aéreas, frequências, hotéis e preços actuais, numa determinada classe/categoria de
reserva e no câmbio da moeda à data da elaboração desta proposta. Qualquer alteração de um destes factores será
notificada e aplicada no momento da confirmação da sua reserva.


