
7 dias / 6 noites 

SUL SELVAGEM 



SUL SELVAGEM 

1. Reserva de Caça de Selous  

2. Parque Nacional Ruaha 

 

 

Uma região fascinante da Tanzânia e uma das melhores áreas de safari do país. A região possui duas grandes 
reservas de vida selvagem, Ruaha e Selous, que estão certamente no topo da classificação da África Oriental. Com 
ponto de partida em Dar es Salaam. 
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Saída do seu hotel no início da manhã e transfer para o terminal doméstico de Dar es Salaam 
para o seu voo charter para a Reserva de Selous. Chegada pela manhã cedo e transfer para 
o seu hotel a tempo de 2 safaris partilhados e almoço na propriedade escolhida. Ao sobrevoar 
Selous, verá porque este é considerado um dos maiores parques da África. Embora uma 
grande área tenha sido (infelizmente) reservada para a caça, ainda há muito para desfrutar e 
vida selvagem para testemunhar. O rio Rufiji está repleto de hipopótamos e crocodilos, e a 
avifauna é fantástica. Os avistamentos de leões são muito comuns, pois são criaturas 
oportunistas que tendem a ficar em volta dos lagos, esperando que os animais cheguem para 
beber. Uma das atracções do parque é a oportunidade de encontrar cães selvagens. 
 

O RIO RUFIJI ESTÁ REPLETO DE HIPOPÓTAMOS E DE 
CROCODILOS, E A AVIFAUNA É FANTÁSTICA. 

DIA 

01 RESERVA DE CAÇA DE SELOUS 

Para este safari 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: 

•  Rufiji River Camp 

•  Selous Impala Camp 

•  Nomad Sand Rivers  
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DIA 

02•03 RESERVA DE CAÇA DE 
SELOUS 

Tour extra que poderia ser feito: Caminhada e Safari de barco. 
 
Para este safari 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: 

•  Rufiji River Camp 

•  Selous Impala Camp 

•  Nomad Sand Rivers  

Dois dias completos na Reserva de Selous. Somos completamente flexíveis com as suas 
preferências e este dia será organizado de acordo com os seus desejos. O seu guia ou gerente 
do acampamento irá discutir consigo os melhores horários para si, incluindo os safaris e a hora 
de despertar. Por exemplo, o dia normal de safari seria composto por dois safaris partilhados, 
nos quais poderia fazer um passeio matinal, regressar ao acampamento para almoçar e relaxar 
e terminar com um safari à tarde. 
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VOE PARA O PARQUE NACIONAL 
DE RUAHA 

SUL SELVAGEM 

Depois do pequeno-almoço, será levado para a pista de aterragem para o seu voo até ao 
Parque Nacional de Ruaha, passando pelas planícies intermináveis de Selous. Com alguma 
sorte, pode avistar alguns animais nas suas rotinas matinais. Chegará ao seu próximo local de 
safari por volta das 11h, a tempo de dois safaris partilhados e almoço na propriedade escolhida. 
Ruaha é considerado o maior parque da Tanzânia, particularmente bom para os predadores, 
incluindo grandes grupos de leões e para o cão selvagem, que se encontra em vias de 
extinção. Este parque transmite uma verdadeira sensação de vida selvagem pois oferece uma 
grande variedade e, adicionalmente, tem muito poucos visitantes, o que é excelente para 
pessoas que procuram imergir na natureza da Tanzânia. 

Para este safari 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: 

•  Mdonya River Camp 

•  Ikuka Safari Camp 

•  Jabali Ridge  

DIA 

04 
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DIA 

05•06 PARQUE NACIONAL DE RUAHA 

Excursão extra recomendada: safari a pé. 
 
Para este safari 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: 

•  Mdonya River Camp 

•  Ikuka Safari Camp 

•  Jabali Ridge  

Dois dias completos no Parque Nacional de Ruaha. Somos completamente flexíveis com as 
suas preferências e este dia será organizado de acordo com os seus desejos. O seu guia ou 
gerente do acampamento irá discutir consigo os melhores horários para si, incluindo os safaris 
e a hora de despertar. Por exemplo, um dia normal de safari seria composto por dois safaris 
partilhados nas quais poderia fazer um safari matinal, regressar ao acampamento para almoçar 
e relaxar e terminar com um safari à tarde. 

SUL SELVAGEM 



7 dias / 6 noites 

7/8 

DIA 

07 PARQUE NACIONAL DE RUAHA –  
VOO DE REGRESSO PARA DAR ES SALAAM 

Neste dia, sugerimos acordar muito cedo para fazer um safari matutino (quando os animais estão mais activos) 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 e, em seguida, ida para a pista de 
aterragem para o seu voo de regresso para Dar es Salaam, ou qualquer que seja 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. 
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INCLUSÕES / EXCLUSÕES 

SUL SELVAGEM 

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  


