
 
 

 

O Esplendor do Quênia e Tanzânia 
8 dias, 7 noites 

Nairóbi – Amboseli – Tarangiri – Serengeti – Ngorongoro – Quênia – Tanzânia - África  

 

 
 
No Quênia, a espetacular migração anual de gnus, 
antílopes e zebras - o lugar perfeito para 
observação animal. Na Tanzânia, o Serengeti um 
dos parques mais famosos que abriga a maior 
migração de mamíferos do mundo. 
 
A partir de 
 
USD 3.614,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Iniciando pelo Quênia, essa viagem passará pela 
capital Nairóbi, que é também a cidade mais 
populosa do país. Seguindo então para Amboseli, 
com seus incríveis safáris e a vista impressionante 
do Kilimanjaro, a montanha mais alta do 
continente. Na Tanzânia, o Serengeti, um dos 
parques mais famosos que abriga a maior 
migração de mamíferos do mundo. Você terá a 
oportunidade de conhecer ainda a 

impressionante Cratera de Ngorongoro, um 
ecossistema protegido que conta com quase a 
totalidade de animais daquela região, conhecida 
também como a Arca de Noé da África Oriental. 
 
Destaques: 
 
• As movimentadas ruas de Nairóbi repletas 
de mercados e lojinhas coloridas com artesanatos 
locais; 
• Uma das melhores vistas do Kilimanjaro 
através do Parque Nacional Amboseli; 
• Experiência genuinamente selvagem no 
Parque Nacional do Serengeti; 
• Um dos maiores espetáculos da terra "A 
Grande Migração"; 
• A maior caldeira intacta do mundo - a 
Cratera Ngorongoro, que possui cerca de 18 km 
de diâmetro, 600 metros de profundidade e se 
formou pelo colapso de um grande vulcão.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia Nairóbi 

Chegada ao aeroporto internacional e traslado ao hotel selecionado. 

A região: 

Nairóbi é uma cidade cosmopolita e cheia de construções modernas e com vários pontos de interesse. Um 
deles é o Masai Market, um mercado de souvenirs que acontece no centro da cidade aos sábados. Lá 
encontrará todos os tipos de artesanato do Quênia.  

Outro ponto é o Nairobi National Park, o único parque nacional do mundo que fica perto de um centro 
urbano. E para quem gosta de museu temos 2 opções, o Museu Nacional de Nairóbi que reúne o que há 
de mais importante da História, cultura e arte do Quênia e o Karen Blixen Museum, que é uma réplica da 
casa do filme Out of Africa (ganhador de 7 Óscar), que funciona como museu da vida e obra de Karen 
Blixen, retratada no filme. 

Saída às 19h para jantar no restaurante Carnivore. 

Hospedagem no hotel selecionado. 

2° dia - Nairóbi > Amboseli 220Km 

Café da manhã no hotel, e saída para o Parque Nacional Amboseli via Namanga / Emali. Almoço no hotel. 
Safari à tarde. Hospedagem no lodge selecionado. 

A região: 

Localizado a cerca de quatro horas de carro (240 km ou 150 milhas) a sudeste de Nairóbi, o Parque 
Nacional Amboseli é conhecido por suas manadas de grandes elefantes com presas. 

Um parque cênico por si só, Amboseli é sinônimo de duas particularidades - majestosas manadas de 
elefantes e vistas gloriosas do Monte Kilimanjaro, na vizinha Tanzânia. 

O segundo parque nacional mais popular do Quênia, depois da Reserva Nacional Masai Mara, Amboseli foi 
declarado Reserva da Biosfera da UNESCO-Mab em 1991. 

Durante fortes chuvas, a bacia no centro do parque inunda, atraindo hordas de animais selvagens. A 
reserva é um excelente lugar para ver os Big Five, bem como espécies selvagens menos conhecidas e 
raras. 
 
3° dia - Amboseli > Namanga > Arusha > Lago Manyara ou Tarangire 335Km 

Café da manhã e saída para Namanga, localizada na fronteira Quênia / Tanzânia. Procedimentos de 
fronteira, troca de veículos e continuação para Arusha. 

Partida às 12 horas de Arusha para o início do safari na Tanzânia. 

A região:  



 
 

O Parque Nacional Lake Manyara oferece uma verdadeira experiência no deserto em diversos habitats, 
desde o seu lago no Vale do Rift até densas florestas e encostas íngremes. O Parque Nacional Lake 
Manyara é um dos menores parques da Tanzânia, mas oferece belas paisagens e é o lar de uma 
interessante coleção de vida selvagem. O lago em si é um lago alcalino e atinge uma profundidade máxima 
de 3,7 m. A vegetação muda de florestas de lençol freático para planícies de inundação e, finalmente, para 
planícies de madeira de acácia. 

O Parque Nacional Tarangire é um belo e tranquilo destino que vale a pena ser incluído na sua viagem. 
Conhecido internacionalmente por ser o cenário da migração de elefantes e oferecer excelentes 
oportunidades para a observação de aves, é sem dúvida uma atração imperdível para os amantes da 
natureza selvagem. 

 
Opção Serena: Chegada ao lago Manyara para almoço. À tarde, faça um safari no Parque Nacional Lake 
Manyara. Jantar e acomodação no Lake Manyara Serena Lodge. 

 
Opção de sopa: Chegada ao Parque Nacional Tarangire para o almoço. Partida de safári à tarde. Jantar e 
acomodação no Tarangire Sopa Lodge.  

Hospedagem no lodge selecionado. 

4° dia - Lago Manyara ou Tarangire > Serengueti 320Km 

Café da manhã no lodge e saída para o Parque Nacional Serengeti. Travessia pela Área de Conservação da 
Cratera de Ngorongoro até o Parque Nacional Serengeti. Chegada e almoço no lodge. À tarde, partida para 
um safári no parque nacional. 

Jantar e hospedagem no lodge selecionado. 

A região:  

O Parque Nacional Serengeti é, sem dúvida, o santuário de vida selvagem mais conhecido no mundo por 
ser o cenário do fenômeno natural conhecido como a Grande Migração, uma região inigualável por sua 
beleza natural e valor científico. A palavra “Serengeti” vem da língua Maasai e significa “lugar infinito”, um 
nome totalmente apropriado para uma área de 12.950km2 de natureza selvagem. 

Esta incrível e gigante reserva inclui a Área de Conservação de Ngorongoro, a Reserva Natural Maswa e a 
Reserva Natural Maasai no Quênia, além de estar situada entre as margens do Lago Victoria no lado oeste, 
o Lago Eyasi ao sul e Grande Vale do Rift no lado leste – criando um dos mais complexos e ricos 
ecossistemas de toda a terra.  

5° dia – Serengueti 

Uma saída pela manhã e outra à tarde para os safáris, mediante reserva. 

Jantar e hospedagem no lodge selecionado. 

 



 
 

6° dia - Serengueti > Cratera de Ngorongoro 

Café da manhã e partida para a Área de Conservação da Cratera de Ngorongoro. Chegada ao lodge para o 
almoço. Tarde livre para descansar ou desfrutar de atividades opcionais em Ngorongoro. 
Jantar e hospedagem no lodge selecionado. 

A região:  

A maior caldeira intacta do mundo, a Cratera Ngorongoro é um destino de vida selvagem como nenhum 
outro. Milhares de animais vivem em seu interior e um safári na região é a garantia de observar grandes 
concentrações de predadores e outros animais. 

7° dia - Cratera de Ngorongoro 

Café da manhã e saída para tour de meio dia pela cratera de Ngorongoro. O resto do dia você pode 
desfrutar de atividades opcionais na área (pagamento direto). Almoço, jantar e hospedagem no lodge 
selecionado. 

8° dia - Cratera de Ngorongoro > Arusha 

Após o café da manhã, partida para Arusha. Chegada ao meio-dia em um hotel central em Arusha (uso do 
quarto não incluído). Almoço em um restaurante local em Arusha. No horário programado, traslado ao 
aeroporto de Kilimanjaro para o voo internacional 3 horas antes da partida do voo.  
 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

  INCLUI 

• Traslados de chegada e a partida (de micro-ônibus ou ônibus de 22 lugares) de acordo com o 
itinerário 

• 01 noite de hospedagem em Nairóbi com café da manhã; 

• 06 noites de hospedagem nos lodges com pensão completa; 

• Jantar no restaurante Carnivore; 

• 01 almoço em Arusha; 

• Ingressos para os Parques; 

• Transporte em micro-ônibus de 07 lugares durante o safari no Quênia e 4x4 (landcruiser / 
landrover) durante o safari na Tanzânia (uso não exclusivo; janela garantida); 

• Safari de meio dia em 4x4 (uso não exclusivo) na Cratera de Ngorongoro; 

• Guia falando Espanhol (se a partida consistir em mais de um veículo, o guia trocará de carro 
durante o passeio, entre 2 no Quênia e 3 na Tanzânia); 

• Um guia para instruções em Arusha e Nairóbi; 

• Chapéus para safari e etiquetas de bagagem; 

• Água mineral nos veículos, durante os safaris e garrafas de alumínio; 

• Seguro Viagem Gta Euromax. 
 
 



 
 

NÃO INCLUI 

• Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 
valores); 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• 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; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extras cobrados nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  
Classic 
Alta temporada  

Single* Duplo* Triplo* 

USD - 
P 4.724,00 

USD - 
P 4.127,00 

USD - 
P 4.114,00 

 *Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

 

Nairóbi - Intercontinental / Park inn by Radisson / Mayfair / Tamarind Tree / Eka 

Hotel (Standard)  

Amboseli - Amboseli Sopa Lodge (Room Interior)  

Tarangire - Tarangire Sopa Lodge (Room)  

Serengeti - Serengeti Sopa Lodge (Standard)  

Ngorongoro - Ngorongoro Sopa Lodge (Standard) 

 
 

  Classic 



 
 

Baixa temporada 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - 
P 4.352,00 

USD - 
P 3.804,00 

USD - 
P 3.792,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Nairobi - Intercontinental / Park inn by Radisson / Mayfair / Tamarind Tree / Eka 

Hotel (Standard)  

Amboseli - Amboseli Sopa Lodge (Room Interior)  

Tarangire - Tarangire Sopa Lodge (Room)  

Serengeti - Serengeti Sopa Lodge (Standard)  

Ngorongoro - Ngorongoro Sopa Lodge (Standard)  

 

 

  
Superior 
Alta temporada 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 5.147,00 USD - P 4.595,00 USD - P 4.582,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Nairóbi - Intercontinental / The Stanley / Movenpick Hotel (Standard)  

Amboseli - Oltukai Amboseli (Standard)  

Lake Manyara - Lake Manyara Serena Lodge (Standard)  

Serengeti - Serengeti Serena Lodge (Standard room)  

Ngorongoro - Ngorongoro Serena Lodge (Standard) 

 

  
Superior 
Baixa temporada 



 
 

Single* Duplo* Triplo* 

USD - P 3.998,00 USD - P 3.614,00 USD - P 3.600,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Nairóbi - Intercontinental / The Stanley / Movenpick Hotel (Standard)  

Amboseli - Oltukai Amboseli (Standard)  

Lake Manyara - Lake Manyara Serena Lodge (Standard)  

Serengeti - Serengeti Serena Lodge (Standard room)  

Ngorongoro - Ngorongoro Serena Lodge (Standard) 

 

CONDIÇÕES: 

Validade: até 20/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais e/ou nacionais, 

eventos, feriados e datas comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso 

prévio. Consulte-nos para caso de suplemento; 

Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 

devem ser consultadas; 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 

Notas importantes: 
Alta temporada: 01/11/2020-20/12/2020 
Baixa temporada: Período: 01/11/2020-20/12/2020 
Dias de partida ao longo do ano: Domingo (sopa), segunda-feira (Serena); 

Saídas regulares com mínimo de 02 passageiros. 
 

 

 

 

  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 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões  
 



 
 

  INFORMAÇÕES 

  

 
 


