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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 / Cratera de Ngorongoro
Após o pequeno-almoço, partida para a Área de Conservação da Cratera de Ngorongoro. Em caminho, possibilidade de visitar uma aldeia da tribo Masai (mediante
pagamento local), onde se poderá observar o seu modo de vida. Após o almoço, descida ao interior da cratera para safari fotográfico. Esta joia da natureza com 30
km de diâmetro, alberga as espécies mais importantes do leste de África, com excepção das girafas. Jantar e alojamento.
6º Dia Cratera de Ngorongoro / Arusha / Maldivas
Após o pequeno-almoço, regresso a Arusha para almoço. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Kilimanjaro. Formalidades de embarque e
partida com destino a Malé. Noite a bordo.
7º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à ilha escolhida. Alojamento.
8º ao 9º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico para desfrutar da praia, apreciar os corais e peixes tropicais ou praticar os inúmeros desportos aquáticos disponíveis
nos hotéis.
10º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Malé. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Portugal, via uma cidade de ligação.
Noite a bordo.
11º 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
Regime de Pequeno-almoço em Arusha, Pensão Completa nos Lodges do safari e no regime alimentar escolhido no hotel das Maldivas
1 Almoço em Arusha
Safaris em privado, em jipe 4x4 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 da Tanzânia (Obtido online ou à chegada pelo valor de 50 Usd)
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu Palace) - a pagar localmente à chegada
Seguro de Proteção Covid
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