
Mama África – Norte da Tanzânia 

9 dias / 8 noites 

 

 

 
 

Conheça os principais parques nacionais do 
Norte da Tanzânia, vivendo seus safáris 
sensacionais, com abundância de animais e 
natureza. Aproveite o Tarangire, na Região de 
Manyara, a cratera de Ngorongoro e o 
Serengeti, que na língua Maasai e significa 
“lugar infinito”.  
 
A partir de 
USD 8.109,00 por pessoa em apartamento 
duplo 
 
 
Destaques: 
 

 Conheça o Norte da Tanzânia em três 
parques – o Tarangire, o Ngorongoro e o 
Serengeti; 

 01 jantar privativo a céu aberto no 
Tarangire – Exclusivo Mama África; 

 30 min de massagem na própria tenda – 
Exclusivo Mama África 

 Pôr do sol privativo no topo da colina no 
Serengeti – Exclusivo Mama África; 

 Safári nos três parques; 
 Conheça uma Vila Maasai para uma 

verdadeira experiência cultural; 
 Presencie o nascer e pôr do sol na 

Cratera do Ngorongoro, um Patrimônio 
Mundial da UNESCO; 

 Durma a 2.200m de altitude, na borda 
mais selvagem da cratera do 
Ngorongoro; 

 Hospede-se no Lamai Serengeti, lodge 
vencedor do World Travel Awards 2021; 

 Passeie pelo Grande Serengeti, o melhor 
destino de safári do mundo; 

 Relaxe no refúgio perfeito da Tanzânia, o 
Arusha Coffee Lodge, escondido entre 
uma das maiores plantações de café da 
Tanzânia; 

 Extensão no icônico lodge Greystoke 
Mahale, situado na praia do Lago 
Tanganyika de águas esmeraldas; 

 E muito mais!
 



  DAY BY DAY 

1° dia – Chegada em Kilimanjaro e ida ao P.N. Tarangire 
 
Chegada no aeroporto internacional de Kilimanjaro. Traslado em veículo privado para o Parque 
Nacional de Tarangire com safari no percurso (Aprox. 2h até a entrada do parque e mais 2h30 em 
safari até o camp). 
 
Estar localizado no coração do parque nacional em uma região bastante exclusiva e distante do 
movimento constante de carros da entrada do parque, é a chave para o Kuro ser tão especial e 
único. Totalmente em harmonia com a natureza. está aninhado em um bosque de acácias e bem 
próximo ao Rio Tarangire, única fonte perene de água do parque, o que garante uma farta vida 
selvagem sempre muito próxima! 
 
Charmoso e exclusivo, o Kuro Tarangire é composto de apenas seis tendas de lona, erguidas sob 
uma plataforma de madeira e com teto de palha. Projetadas para um mínimo impacto ambiental, 
são amplas e confortáveis, incluem varanda e banheiro privativo com ducha interna e externa 
(bucket shower). 
 
Atividades compartilhadas: safáris, caminhadas (sujeitas a sazonalidade e condições do clima, 
idade mínima 12 anos) e sundowners. 
 
2° dia – Safári no P.N. Tarangire 
 
Uma das melhores surpresas do circuito norte da Tanzânia e ainda pouco explorado pelos turistas, 
o Parque Nacional Tarangire é como uma jóia escondida. No interior dos seus 2.500 km2 de área 
abriga a maior 
concentração de vida selvagem fora do ecossistema Serengeti, incluindo enormes manadas de 
elefantes e búfalos, além de gnus, zebras, girafas, impalas e felinos. Mais de 550 espécies de aves, 
muitas delas endêmicas, também habitam a natureza intocada do parque. 
 
Seu nome tem origem no rio Tarangire, única fonte perene de água que atravessa o parque, e sua 
paisagem é composta por florestas de acácias e Baobás, majestosas e milenares árvores que 
chegam a armazenar até 100 mil litros de água no interior de seus gigantescos troncos! 
 
3° dia – Ida para o P. N. Ngorongoro 
 
Traslado em veículo privado Nomad Tanzania para a Area de Conservação de Ngorongoro, 
incluindo box lunch (Aprox. 4h). 
 
Exclusivamente localizado fora da “rota comum” da região, o Entamanu Ngorongoro tem em sua 
localização o seu maior diferencial. Está a 2.200 mts de altitude, na borda mais selvagem da 
cratera, onde é possível ver o sol nascer em Ngorongoro e se pôr do outro lado, já nas planícies do 
Serengeti.  
 
As 7 tendas de lona são amplas, confortáveis e repletas de charme em cada detalhe.  
 
Além do inesquecível safári na cratera, sempre programado para as primeiras horas do dia e 
realizado na ordem inversa da tradicional a fim de evitar o fluxo maior de veículos, as atividades 
no Entamanu incluem lindas caminhadas pela borda da cratera, incluindo a que leva à Vila Maasai 
para uma genuína experiência cultural. 
 
Inclui pensão completa, taxas de visitação, safári de meio período na cratera e caminhada de 1h30 
para visita a vila Maasai. 
 
4° dia – Safári no P.N. Ngorongoro 
 



A Cratera de Ngorongoro é um Patrimônio Mundial da UNESCO e uma das áreas de vida selvagem 
mais famosas do mundo. É a maior caldeira vulcânica inativa e intacta do mundo, formada quando 
explodiu e desabou sobre si mesma cerca de dois a três milhões de anos atrás. O fundo da cratera 
cobre 260 km2 e é morada para mais de 15 mil animais de grande porte, incluindo rinocerontes, 
búfalos, gnus, hipopótamos, elefantes, zebras e leões, além de mais de 500 espécies de pássaros, 
incluindo avestruzes, pelicanos e flamingos. 
 
Seu nome original foi dado pelos Maasai: El-Nkoronkoro, ou “Dom da Vida”, e é aqui o melhor lugar 
da Tanzânia para visitar uma de suas vilas, interagir com a tribo e aprender mais sobre sua cultura e 
costumes. 
 
 
5° dia – Ida para o P.N. Serengeti 
 
Traslado em veículo privado para a pista de pouso de Manyara (Aprox. 2h) e embarque em voo 
regular (limite de bagagem 15kg em soft bag) Manyara /Kogatende - horário previsto 11h30 / 
12h45.  
Na chegada, traslado em veículo compartilhado com demais hóspedes da pista de pouso de 
Kogatende até o Lamai Serengeti (Aprox. 30min). 
 
Aninhado e camuflado entre as rochas da icônica “Kogakuria Kopje”, uma das poucas colinas ao 
norte do parque, o Lamai Serengeti segue à risca o seu lema: Ver, mas não ser visto. Beleza, 
charme e um estilo único estão presentes no lodge vencedor do World Travel Awards 2021 como 
melhor camp de safári de toda a Tanzânia. As 8 suítes espalhadas pela colina são extremamente 
amplas e aconchegantes e oferecem vistas 
deslumbrantes sobre centenas de quilômetros de natureza selvagem. 
 
Sua localização icônica a poucos quilômetros do Rio Mara proporciona que, em determinadas 
épocas do ano, o hóspede veja a grande migração de sua própria varanda ou apreciando um drink 
enquanto relaxa na piscina aberta para a savana. 
 
Inclui pensão completa, taxas do parque e safáris compartilhados. 
 
6° dia – Safári no P.N. do Serengeti 
 
O Parque Nacional do Serengeti é uma das áreas de vida selvagem mais famosas do mundo e é lar 
do maior espetáculo da vida selvagem na terra: a grande migração de milhares de gnus e zebras 
que percorrem as vastas planícies da região sempre em busca de pastos mais férteis. O parque 
abriga também uma impressionante população residente de leões, chitas, leopardos, hienas, 
elefantes e girafas. 
 
Seu nome tem origem na língua Maasai e significa “Planícies sem fim”, totalmente apropriado para 
um parque que cobre uma área de quase 15 mil KM2 e que faz fronteira com o Quênia e a Reserva 
Nacional Masai Mara ao norte, com a Área de conservação de Ngorongoro a sudeste e a Reserva 
Natural de Maswa a sudoeste. 
Juntas, todas essas áreas formam o grande Serengeti, o maior e mais complexo ecossistema de 
toda a terra, um verdadeiro santuário da vida selvagem e o melhor destino de safári do mundo. 
 
7° dia – Safári P.N. do Serengeti 
 
Mais um dia de atividades no Parque Nacional do Serengeti. 
 
8° dia – Ida para Arusha 
 
Traslado em veículo compartilhado com demais hóspedes para a pista de pouso de Kogatende. 
Embarque em voo regular (limite de bagagem 15kg em soft bag) Kogatende /Arusha - horário 
previsto 09h25 / 11h45. 
Na chegada, traslado privativo para o Arusha Coffee Lodge e tarde livre.  



 
Escondido entre uma das maiores plantações de café da Tanzânia, Arusha Coffee Lodge é um 
refúgio perfeito para relaxar antes ou depois de qualquer safári pelo país. O café, é claro, é tema 
presente em todo o hotel e está refletido nas cores e texturas das acomodações amplas e 
confortáveis espalhadas em meio as plantações. 
 
Não deixe de visitar o projeto Shanga que funciona dentro do hotel (empresa social e sem fins 
lucrativos). O Shanga emprega pessoas com deficiência para criar joias artesanais, artigos de vidro 
e utensílios domésticos exclusivos e de alta qualidade, sempre incorporando materiais reciclados. 
Esses produtos são vendidos na própria loja dentro do projeto, bem como em todo o mundo, com 
os lucros sendo reinvestidos no desenvolvimento de oportunidades para empregar mais pessoas 
com deficiência. 
 
Inclui café da manhã e jantar. 
 
9° dia - Fim da viagem 
 
Traslado em veículo privativo para o aeroporto internacional de Kilimanjaro (aprox. 1h20). 
 
Sugestão Just Tur:  
 
Inclua na sua viagem uma extensão ao Greystoke Mahale Camp. Venha em uma jornada lendária 
para conhecer os primatas mais privilegiados do planeta: os chimpanzés selvagens de Mahale. Na 
luz do sol da floresta, os chimpanzés brincam e comungam ao nosso redor. À beira do lago, em 
uma praia branca, relaxe no Camp Greystoke Mahale. 
 
*Consulte-nos sobre os roteiros de 4 e 5 dias. 

 

  DAY BY DAY – Extensão Greystoke Mahale Camp (4 ou 5 dias) 

1° dia – Embarque para Mahale 
 
Embarque em voo Charter desde o Serengeti ou Arusha para a pista de Pouso Mahale (suplemento 
opcional para voo partindo do Serengeti). Horário Previsto - Saída 8h30 / Chegada 13h 
Em seguida, traslado em barco navegando pelo Lago Tanganyika - compartilhado entre os 
hóspedes - para a pista de pouso Mahale e ida até o Greystoke Mahale Lodge (1h30 de duração) 
 
Nosso acampamento é composto de apenas seis cabanas de madeira com teto de palha na praia 
na beira da linha da floresta na base das montanhas. Cada um tem um banheiro privativo acessível 
por um calçadão curto, com água corrente quente e fria, chuveiros fortes e vasos sanitários com 
descarga. Cada quarto também tem um camarim e um deck chill-out no andar de cima. 
 
Inclui pensão completa com bebidas da casa. 
 
2° dia – Atividades do Camp 
 
O dia no Greystoke começa com um delicioso café da manhã servido na cabana principal, 
carinhosamente chamada de "Mess Area", enquanto os hóspedes esperam notícias do paradeiro 
dos chimpanzés. 
Uma vez localizados pelo nosso trekker, o grupo parte para a caminhada acompanhado de nosso 
guia especialista para encontro de 1 hora de duração com os chimpanzés da comunidade M (a 
duração da caminhada vai depender da localização dos chimpanzés na montanha). 
 
Na parte da tarde está incluso passeio de barco e/ou passeio de caiaque pelas águas cristalinas do 
Lago Tanganyika. Os dias terminam com especiais sundowners com drinks e petiscos que podem 



ser apreciados ao redor de uma fogueira na praia ou no nosso bar sobre as águas, erguido sobre 
decks de madeira no canto da praia. 
 
3° dia – Atividades do Camp 
 
Dia para aproveitar as atividades oferecidas pelo Lodge. 
 
4° dia – Atividades do Camp 
 
Dia para aproveitar as atividades oferecidas pelo Lodge. 
 
5° dia – Retorno à Arusha 
 
Café da manhã e traslado de retorno em barco - compartilhado entre os hóspedes - Greystoke 
Mahale /Pista de pouso Mahale - 1h30 de duração, lunch box incluso. Embarque em voo Charter 
Pista de Pouso Mahale /Arusha 
Horário Previsto - Saída 13h20 / Chegada 17h00. 
 
Fim da viagem! 

 

  INCLUI 

 2 noites no lodge Kuro Tarangire com pensão completa; 
 2 noites no lodge Entamanu Ngorongoro com pensão completa; 
 3 noites no lodge Lamai Serengeti com pensão completa; 
 1 noite no Arusha Coffee Lodge by Elewana com café da manhã e jantar; 
 1 Jantar privativo montado a céu aberto na Savana (no Kuro Tarangire) – Exclusivo Mama 

África; 
 30 min de massagem por cliente, realizada na própria tenda/suíte (Entamanu Ngorongoro) – 

Exclusivo Mama África; 
 Lamai Kopje sundower (pôr do Sol privativo realizado no topo da colina onde se localiza o 

camp), no Lamai Serengeti – Exclusivo Mama África; 
 Traslados privativos Arusha /Kuro; 
 Atividades compartilhadas no Tarangire: safáris, caminhadas (sujeitas a sazonalidade e 

condições do clima, idade mínima 12 anos) e sundowners; 
 Traslados privativos Kuro /Entamanu/Pista de pouso Lake Manyara; 
 Atividades compartilhadas no Ngorongoro: safári de meio período na cratera, caminhada 

guiada para visita a Vila Maasai (idade mínima 12 anos) e sundowner; 
 Voo regular – Lake Manyara /Pista de pouso de Kogatende /Arusha; 
 Traslados regulares Kogatende /Lamai /Kogatende; 
 Atividades compartilhadas no Serengeti: safáris, caminhadas (sujeitas a sazonalidade e 

condições do clima, idade mínima 12 anos) e sundowner; 
 Traslados privativos Aeroporto Arusha /Coffee Lodge /Aeroporto Internacional de 

Kilimanjaro; 
 Porta-passaporte. 

 
Tarifa não inclui: 
 

 Bebidas premium; 
 Safáris privados; 
 Serviços não mencionados como inclusos; 
 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 
 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 



 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas; 
 Aéreos não mencionados como inclusos; 
 Refeições, alimentos e bebidas não explicitados como inclusos; 
 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
 Tudo o que não mencionado em “Inclui”. 

 

  INCLUI – Extensão Greystoke Mahale Camp 

 04 ou 05 noites no Greystoke Mahale Camp com pensão completa; 
 Voo charter Arusha / Mahale / Arusha (com opção de suplemento para voo partindo do 

Serengeti) com limite de bagagem de 15kg em soft bag; 
 Traslado em barco compartilhado – Pista de pouso Mahale / Greystoke / Mahale; 
 Atividades compartilhadas, incluindo uma caminhada com chimpanzés a cada full day 

(idade mínima 12 anos | não realizada em caso de chuva forte), caiaque, passeio de barco e 
taxas do parque; 

 01 livro “The Chimps Book: Chimpanzees of Mahale Mountains” por tenda – Exclusivo Mama 
África; 

 Porta-passaporte. 
 

Tarifa não inclui: 
 

 Bebidas premium; 
 Safáris privados; 
 Serviços não mencionados como inclusos; 
 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 
 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas; 
 Aéreos não mencionados como inclusos; 
 Refeições, alimentos e bebidas não explicitados como inclusos; 
 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
 Tudo o que não mencionado em “Inclui”. 

 

VALORES 
 

  NORTE DA TANZÂNIA 

01.07 a 31.10.22 01.11 a 20.12.22 21.12.22 a 
04.01.23 

USD 12.819,00 USD 8.109,00 USD 12.819,00 

 
*Preços por pessoa em base dupla. 
 
Informações Importantes: 

 Kuro Tarangire Lodge conta com "Bucket shower" nas tendas.  



 Kuro Tarangire & Lamai Serengeti fecham anualmente entre 16.03 e 31.05. 
 Valores para média temporada (junho/22 e 05.01 a 23.03.23) sob consulta. 
 Válido para reserva de no mínimo 2 pessoas viajando juntos. 
 Lodges sujeitos a disponibilidade. Substitutos similares serão encontrados em caso de 

indisponibilidade. 
 Expedições são feitas com acompanhamento de trekkers e guias locais, que 

conhecem o comportamento dos chimpanzés. Atividades não podem ser feitas sem a 
presença da equipe do lodge. 

 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
Contate seu consultor de viagens. 
 
Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 

 

  EXTENSÃO GREYSTOKE MAHALE CAMP 

Extensão de 04 dias 

01.06 a 31.10.22 01.11 a 19.12.22 20.12.22 a 
15.01.23 

16.01.23 a 
15.03.23 

USD 7.349,00 USD 5.035,00 USD 7.349,00 USD 5.035,00 

 

Extensão de 05 dias 

01.06 a 31.10.22 01.11 a 19.12.22 20.12.22 a 
15.01.23 

16.01.23 a 
15.03.23 

USD 9.165,00 USD 6.075,00 USD 9.165,00 USD 6.075,00 

 
*Preços por pessoa em base dupla. 
 
Informações Importantes: 

 Extensão será feita partindo do Serengeti; 
 Válido para reserva de no mínimo 2 pax viajando juntos; 
 Válido para ocupação mínima de 4 pax em voo charter nos trechos Arusha /Mahale 

/Arusha. 
 Saídas às Segundas-feiras (04 dias); 
 Saídas às Quintas-feiras (05 dias); 
 Greystoke Mahale fecha anualmente entre 16.03 e 31.05; 
 Expedições são feitas com acompanhamento de trekkers e guias locais, que 

conhecem o comportamento dos chimpanzés. Atividades não podem ser feitas sem a 
presença da equipe do lodge; 

 Dia a mais na extensão de 05 dias é livre para desfrutar das atividades locais. 



 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
Contate seu consultor de viagens. 
 
Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


