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Para aqueles interessados em explorar o Serengeti convenientemente (2 a 4 noites), e dispõe de um curto período de 
tempo, então voar é a melhor opção. Este itinerário permite que aproveite ao máximo o seu tempo e voe de Arusha 
para Serengeti e vice-versa, permitindo que tenha uma experiência única e exclusiva no mais famoso Parque Nacional 
do Mundo. 
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Pickup no hotel de manhã bem cedo e transporte para o Serengeti. Chegada ao final da 
manhã, almoço no hotel e tarde passada em safari. Ao avançar pelo Serengeti, verá por que o 
nome significa, 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. É o lar da Grande Migração e de 2 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, hienas, com muitas cenas de televisão 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. 

DIA 

01 PARQUE NACIONAL  
DO SERENGETI 

Dependendo da época do ano e das suas preferências, podemos voar 
para diferentes partes do Serengeti (Central, Oeste, Norte ou Sul). 
 
Para estes safaris com voo, as opções de alojamento são mais 
exclusivas, já que só podemos escolher alojamento com pacotes de 
safari, que geralmente só estão disponíveis em opções de gama média e 
luxo. 
 
As nossas recomendações são: 

•  Serengeti Simba Lodge 

•  Chaka Camps 

•  Four Seasons Serengeti 
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DIA 

02&03 PARQUE NACIONAL DO 
SERENGETI 

Recomendamos um passeio extra: O maravilhoso voo de balão sobre as 
planícies do Serengeti. 
 
Recomendamos dormir no mesmo alojamento da noite anterior. 

Dois dias completos no Parque Nacional Serengeti. Somos completamente flexíveis com as 
suas preferências e este dia será organizado de acordo com os seus desejos. Em todos os dias 
do safari, o seu guia irá discutir consigo os melhores horários para si, incluindo os safaris e a 
hora de despertar. Por exemplo, neste dia, poderia fazer um safari matinal, voltar ao 
acampamento para almoçar e relaxar e terminar com um passeio de carro à tarde, ou poderia 
fazer um safari o dia inteiro com um piquenique. 
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Podemos tornar este safari mais longo ou mais curto aumentando o 
número de noites no parque e até adicionar um voo para combinar duas 
regiões diferentes do Serengeti. 

Neste dia, sugerimos acordar muito cedo para fazer um safari matutino (quando os animais são 
mais activos) e ver um dos melhores amanheceres que já testemunhou. É realmente uma das 
experiências mais bonitas de se ter. Após o safari, voltamos ao acampamento para um brunch 
gratificante e depois vamos para a pista de aterragem para o seu vôo de volta para Arusha, ou 
seja qual for o seu próximo destino incrível (ou seja, Zanzibar). Alternativamente, em vez deste 
safari de manhã cedo, pode optar por ficar no acampamento para um pouco de relaxamento. 

DIA 

04 PARQUE NACIONAL DO 
SERENGETI 
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INCLUÍDO NESTE PACK 
•  Todas as taxas do parques e conservação 

•  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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