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1. Parque Nacional do Tarangire 

2. Parque Nacional do Lago Manyara  

3. Cratera de Ngorongoro 
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Esta tour é o itinerário perfeito para quem tem apenas 3 
dias disponíveis e deseja visitar os Parques Nacionais 
mais famosos da Tanzânia.  
 
 

Com exceção do Serengeti, esta tour dará uma grande 
compreensão dos parques nacionais da Tanzânia num 
curto espaço de tempo. 
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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. 

DIA 

01 PARQUE NACIONAL  
DO TARANGIRE 

Tour extra que pode ser feito: safari noturno dentro do parque 
 
Como no Lago Manyara, muitas opções de alojamento servem este 
parque. No entanto, apenas alguns encontram-se dentro do parque e 
são esses os que mais recomendamos. 
 
As nossas recomendações são: 

•  Tarangire Simba Lodge  

•  Tarangire Sopa Lodge 

•  Tarangire Nimali Camp  

•  Oliver's Camp 
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Saída do hotel de manhã cedo para um safari durante o dia inteiro no Parque Nacional do Lago 
Manyara. 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 únicos 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 os 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 para a Área de 
Conservação de Ngorongoro, onde irá pernoitar. 
 

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

DIA 

02 LAGO MANYARA 
TRANSFER PARA NGORONGORO 

Excursão extra recomendada: Passeio de bicicleta em Mto Wa Mbu ou 
Passeio de barco no Lago Manyara 
 
Há muitas acomodações 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 sāo: 

•  Rhino Lodge 

•  Sopa Ngorongoro 

•  Sanctuary Ngorongoro Camp 

•  Andbeyond Crater Lodge 
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Possibilidade de um safari matinal a pé nas terras altas de Ngorongoro. A cratera de Ngorongoro é considerada uma das maravilhas do mundo natural. A cratera 
estende-se por 264km2 e tem 610m de altura, tornando-se praticamente uma 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 vastas planícies. 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.  
 
O dia começará bem cedo, com um transfer da região de Manyara para a Área de 
Conservação de Ngorongoro, onde irá descer para o fundo da cratera para uma incrível manhã 
de vida selvagem. Após o safari, haverá tempo para um piquenique perto do belo lago dos 
hipopótamos. Depois do almoço, durante a tarde, terá a oportunidade de continuar o safari e, 
posteriormente, subirá a cratera, saindo assim da Área de Conservação de Ngorongoro em 
direção a Arusha. Esperamos estar de volta em Arusha por volta das 17h, embora seja flexível, 
caso haja um voo para apanhar ou outra situação. 

DIA 

03 CRATERA DE NGORONGORO 
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EXPERIÊNCIA CULTURAL Dia
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Com um programa que inclui visitas culturais a aldeias locais, a sua 
experiência de safari será mais rica e recompensadora, sendo que 
também beneficiará a comunidade local. Esta componente do nosso 
trabalho é levada muito a sério. 

Para uma experiência mais genuína e fora do comum, recomendamos que vá para o Lago 
Eyasi (ao invés de Arusha), aquando o término do seu safari em Ngorongoro, a fim de visitar a 
fascinante tribo Hadzabe na manhã seguinte. Esta é uma das últimas verdadeiras tribos 
nómadas em África e é uma experiência verdadeiramente fascinante onde terá oportunidade de 
se juntar aos membros da aldeia nas suas atividades matinais. Alternativamente, pode ainda 
terminar o safari em Arusha e, no dia seguinte, visitar uma tradicional Vila Masai, onde será 
guiado por um chefe Masai, que explicará os seus hábitos, como vivem, as suas técnicas de 
culinária, como eles cuidam do gado, assim como as suas canções e danças. Também terá a 
oportunidade de assistir a uma dança tradicional realizada pelas mulheres da aldeia. Ambas as 
experiências proporcionam oportunidades fotográficas fantásticas. 
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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  

INCLUSÕES / EXCLUSÕES 
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