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Descrição
Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Arusha
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Arusha, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
2º Dia Arusha
Assistência à chegada e transporte ao hotel. Resto do dia livre para descansar da viagem. Alojamento.
3º Dia Arusha / Serengeti
Após o pequeno-almoço, partida de avioneta para o famoso Parque Nacional do Serengeti. Assistência à chegada e transfer até ao lodge, realizando safari em
caminho. Após o almoço, saída para novo safari pelo parque. Jantar e alojamento.
4º Dia Serengeti
Dia completo (com almoço pic-nic) dedicado a safari fotográfico num dos parques mais emblemáticos de África. Os ?Big Five? (leão, leopardo, elefante, búfalo e
rinoceronte) poderão ser vistos juntamente com uma variedade de antílopes, em especial gnus e zebras, na sua impressionante migração. Opcionalmente,
oportunidade de efectuar um inesquecível passeio de balão ao amanhecer, sobre as planícies do Serengeti. Jantar e alojamento.
5º Dia Serengeti / Zanzibar
Após o pequeno-almoço, partida de avioneta com destino a Zanzibar. Transporte ao hotel. Alojamento.
6º ao 8º Dia Zanzibar
Dias livres para praia. Alojamento.
9º Dia Zanzibar / Portugal
Em hora a informar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a
bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em Hotéis da Categoria Escolhida
Regime de Pequeno-almoço em Arusha, Pensão Completa no Lodge do Serengeti e no regime alimentar escolhido no hotel de Zanzibar
Safaris em regular, em jipe de 7 lugares e com acompanhamento de guia em inglês
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
Visto (Obtido online ou à chegada pelo valor de 50 Usd)
Taxa hoteleira de Zanzibar (1 Usd por pessoa e por noite, pagos localmente)
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