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1. Parque Nacional do Tarangire 

2. Parque Nacional do Lago Manyara 

3. Parque Nacional do Serengeti 

4. Cratera de Ngorongoro 

Nesta tour, terá oportunidade de visitar os parques mais icónicos do circuito norte da Tanzânia - Parque 
Nacional do Tarangire, Parque Nacional do Lago Manyara, Parque Nacional do Serengeti e a Cratera de 
Ngorongoro. 
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DIA 

01 PARQUE NACIONAL DO  
TARANGIRE 

Tour extra que pode ser feito: safari nocturno dentro do parque. 
 
Como no Lago Manyara, muitas opções de alojamento podem servir este 
parque. . 
 
As nossas recomendações são: 

•  Tarangire Simba Lodge  

•  Tarangire Sopa Lodge 

•  Tarangire Nimali Camp  

•  Oliver's Camp 

Saída do seu hotel às 08h00, seguindo para um parque nacional muito especial. O Tarangire é 
famoso pela sua paisagem diversificada, com nove zonas de vegetação diferentes. O parque é 
particularmente conhecido pela abundância de antigas árvores de Baobab (as maiores árvores 
do continente) que enchem a paisagem e diminuem os animais ao lado delas. O rio do parque 
é cheio de vida selvagem: desde uma grande variedade de pássaros a leões, leopardos, 
zebras, girafas, búfalos, antílopes e, claro, elefantes. Na verdade, o parque tem a maior 
concentração de elefantes em todo o país e oferece oportunidades únicas para observar a 
interação entre famílias de elefantes. A área de almoço é fascinante, ostentando um 
observatório com vistas incríveis para o rio e vida selvagem (com grandes possibilidades de ver 
uma caçada enquanto desfruta do seu piquenique). De tarde, ainda faremos um safari antes de 
continuar para o seu alojamento. 
 

DE FACTO, O PARQUE TEM A MAIOR CONCENTRAÇÃO DE 
ELEFANTES EM TODO O PAÍS E OFERECE OPORTUNIDADES 
ÚNICAS PARA OBSERVAR A INTERAÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS DE 
ELEFANTES. 
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DIA 

02 PARQUE NACIONAL DO  
LAGO MANYARA 

Recomendamos um passeio extra: passeio cultural de bicicleta na vila de 
Mto Wa Mbu. 
 
Há muitos alojamentos que servem este parque. Todas as nossas 
recomendações (exceto AndBeyond Manyara Tree Lodge) estão fora do 
parque, em Manyara e Mto Wa Mbu Region. 
 
As nossas recomendações são: 

•  Manyara Wildlife Safari Camp  

•  Escarpment Luxury Lodge  

•  Gibb's Farm  

•  Manyara Tree Lodge  

Saída do hotel às 08h00 para dar início aquela que será uma bela jornada pelo Grande Vale do 
Rift até ao Parque Nacional do Lago Manyara, para um safari de dia inteiro. Apesar de pequeno 
em dimensão (530km2), o parque tem uma paisagem deslumbrante - famosa pela sua exuberante 
floresta de acácias, figueiras gigantes e árvores de mogno, bem como por uma crescente 
população de babuínos e macacos azuis.  
Os residentes permanentes deste parque também incluem girafas, elefantes, impalas e uma 
enorme quantidade de búfalos. O lago é também o lar de um grande número de hipopótamos. 
Alguns factos exclusivos sobre este parque incluem os leões trepadores de árvores, flamingos na 
margem do lago, bem como o calau-gigante e o gavião. As paisagens do Lago Manyara são algo 
que não pode ser descrito com palavras, e os safaris ao longo do lago proporcionam 
impressionantes oportunidades fotográficas de girafas e búfalos em primeiro plano com o lago (e 
seus flamingos) no horizonte. Durante este dia, alguns passeios extras são possíveis, incluindo um 
passeio de bicicleta ou uma excursão de barco. À tarde, transfer até ao acampamento para jantar. 

 
ALGUNS FACTOS EXCLUSIVOS SOBRE ESTE PARQUE INCLUEM OS 
LEÕES TREPADORES DE ÁRVORES, FLAMINGOS NA MARGEM DO 
LAGO, BEM COMO O CALAU-GIGANTE E O GAVIÃO-REAL. 
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DIA 

03 PARQUE NACIONAL DO 
SERENGETI 

TANZÂNIA MAJESTOSA 

Depois de uma longa mas espetacular viagem, chegará ao parque a 
tempo de um fantástico safari à tarde. 
 
Há alojamento para todos os orçamentos e estilos no Serengeti. 
 
As nossas recomendações são: 
•  Pumzika	Safari	Camps	
•  Serenge2	Sopa	Lodge	
•  Chaka	Camps	
•  Four	Seasons	Serenge2	

Depois do pequeno-almoço, parta para o mais famoso parque nacional do mundo - o Serengeti. A 
viagem em si, embora longa, é espetacular. Irá subir às terras altas da cratera, fazendo uma 
rápida paragem na borda para uma visão de outro mundo da cratera de Ngorongoro. Este será 
um momento inesquecível para qualquer um que o veja pela primeira vez. Ao avançar pelo 
Serengeti, entenderá o porquê do nome significar, em idioma local, "planícies sem fim". O parque 
tem 18.000 km2 e, na maior parte, as planícies estendem-se até ao horizonte, desafiando os 
sentidos e a percepção das distâncias. Este é o lar da Grande Migração e de dois milhões de 
gnus, centenas de milhares de zebras e todos os tipos de antílopes, incluindo os abundantes 
impalas e as gazelas de Thomson. Quanto aos grandes felinos e grandes predadores, é o local 
de escolha para quem procura leões, chitas, leopardos e hienas, com muitas cenas de ”filme”, 
como as famosas travessias de rio, que foram filmadas neste parque. Animais mais pequenos 
como raposas, mangustos, texugos, chacais, macacos, babuínos, damão-do-cabo e lebres 
africanas, além de mais de 500 espécies de aves, também habitam este parque. 
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PARQUE NACIONAL DO 
SERENGETI 

TANZÂNIA MAJESTOSA 

DIA 

04 

Recomendamos um passeio extra: o maravilhoso voo de balão sobre as 
planícies do Serengeti. 
 
Recomendamos dormir no mesmo alojamento da noite anterior. 
 
As nossas recomendações são: 
•  Pumzika	Safari	Camps	
•  Serenge2	Sopa	Lodge	
•  Chaka	Camps	
•  Four	Seasons	Serenge2	

Dia completo no parque nacional de Serengeti. Somos completamente flexíveis com as suas 
preferências e este dia será organizado de acordo com os seus desejos. Em todos os dias de 
safari, o seu guia irá discutir consigo os melhores horários para si, incluindo os safaris e a hora 
de despertar. Por exemplo, neste dia, poderá fazer um passeio matinal, voltar ao acampamento 
para almoçar e relaxar e terminar com um safari à tarde, ou poderá fazer um safari o dia inteiro 
com um piquenique. 
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DIA 

05 DO SERENGETI A  
NGORONGORO 

TANZÂNIA MAJESTOSA 

Possibilidade de um safari a pé à tarde nas terras altas de Ngorongoro. 
 
A maioria das opções de alojamento para Ngorongoro estão fora da Área 
de Conservação de Ngorongoro. No entanto, existem algumas opções 
incríveis dentro do parque e são aquelas que geralmente recomendamos. 
 
As nossas recomendações são: 

•  Rhino Lodge 

•  Sopa Ngorongoro 

•  Sanctuary Ngorongoro Camp 

•  Andbeyond Crater Lodge 

Neste dia, sugerimos que acorde muito cedo para fazer um safari matutino (quando os animais 
estão mais ativos) e ver um dos melhores amanheceres que já testemunhou. É realmente uma 
das experiências mais bonitas que pode vivenciar. Após o safari, voltamos ao acampamento 
para um brunch gratificante, seguindo posteriormente para Ngorongoro, a 8ª maravilha do 
mundo natural. A cratera estende-se por 264km2 e tem 610m de altura, tornando-se 
praticamente numa arca de Noé, onde habitam quase todas as espécies de animais selvagens 
que são nativos da África Oriental. É um dos raros locais em todo o continente onde pode ser 
avistado o rinoceronte negro. A cratera tem um rio, vários pântanos, um lago com uma grande 
concentração de flamingos, uma floresta e planícies abertas. Também é famosa pelos seus 
elefantes, que são os maiores do mundo e possuem enormes presas - isto deve-se ao rico 
conteúdo mineral do solo vulcânico e das suas ervas. 
  
Chegará a Ngorongoro a tempo para uma bebida ao pôr-do-sol. 
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DIA 

06 CRATERA DE NGORONGORO  

Começaremos o dia bem cedo e desceremos ao fundo da cratera para uma incrível manhã de 
vida selvagem. Após o safari, haverá tempo para um piquenique perto do belo lago de 
hipopótamos. Terminado o almoço, faremos um curto passeio de carro e, em seguida, sairemos 
da Área de Conservação de Ngorongoro em direção a Arusha. Esperamos estar de volta a 
Arusha por volta das 17h – embora este horário seja flexível, caso haja um voo para apanhar 
ou outra situação. 

Hoje fará um safari numa das maravilhas do mundo natural. 
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INCLUSÕES / EXCLUSÕES 

TANZÂNIA MAJESTOSA 

INCLUÍDO NESTE PACK 
•  Todas as taxas do parques e conservação (incluindo serviço da Cratera de 

Ngorongoro) 

•  Veículo 4x4 com teto “Pop up”, quilometragem ilimitada e guia/motorista 

•  Binóculos Topo de Gama 

•  Alojamento em regime de Pensão Completa durante o safari 

•  Água ilimitada 

•  Seguro de Evacuação de Emergência 

 

EXCLUÍDO NESTE PACK 
•  Gorjetas para os Guias (recomendado $10 USD por pessoa por dia) 

•  Refeições fora do safari (salvo indicação em contrário)  

•  Visto internacional para a Tanzânia 

•  Tarifas aéreas internacionais e taxas aeroportuárias  


