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GRANDE QUÉNIA 

1. Parque Nacional Tsavo West 

2. Parque Nacional Amboseli 

3. Lago Naivasha 

4. Lago Nakuru 

5. Reserva Nacional Maasai Mara 

A viagem de uma vida. Mergulhe no Quénia por 9 dias. 
Comece a sua viagem pelos parques da costa: Tsavo 
West e Amboseli, com 2 noites em cada um deles. 
Maravilhe-se com os enormes elefantes sob o olhar do 
Kilimanjaro.  
Faça uma pausa relaxante enquanto vai para o oeste, e 
aproveite o Lago Naivasha com os seus flamingos e 
hipopótamos. Terá aindauma noite no lindo Lago Nakuru. 
 
 
 
 
 
 

 
Vá para o Grande Mara e aproveite estas 3 noites para 
forjar memórias e imagens dos Big 5 que durarão para 
sempre. E porque não fazer também um safari de balão?  
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Partida para o Parque Nacional de Tsavo West. Chegue a tempo para o almoço e faça um safari opcional à tarde ou à noite. Tsavo West é a secção mais visitada no Parque 
Nacional de Tsavo, oferecendo muitas atrações além de sua vida selvagem. A principal é o famoso Mzima Springs, onde até 227,3 milhões de litros de água cristalina fresca 
fluem para fora do solo, através de rochas vulcânicas porosas. Acredita-se que a água tenha origem nas colinas de Chuyulu, através de um rio subterrâneo.  
 
Jante e pernoite no acampamento ou lodge. 
 

 
ALTERNATIVA: SE QUISER, AO INVÉS DE TSAVO WEST, PODE DESFRUTAR DE UM SAFARI EM TSAVO EAST. 

DIA 

01 PARQUE NACIONAL TSAVO WEST 
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Após o pequeno-almoço, temos um safari durante todo o dia, com almoço fornecido. Outros locais de interesse a visitar são as Roaring Rocks, que recebem o nome do 
vento que passa por elas. A partir daqui há uma vista maravilhosa sobre Tsavo do topo de uma rocha de 98m; vistas semelhantes podem ser experienciadas a partir do 
ponto de observação dos caçadores. A cratera vulcânica de Chaimu, com menos de 200 anos de idade vale a pena ser visitada e pode ser escalada se houver interesse. 
A área é um bom lugar para procurar por antílope-salta-rochas, um pequeno antílope que é tão ágil quanto seu nome Swahil:i mbuzi mawe (cabra da montanha). No canto 
sudoeste de Tsavo West está o Lago Jipe, que tem a fronteira entre o Quénia e a Tanzânia. 
 
Jante e pernoite no acampamento ou lodge. 
 

 
TSAVO WEST É O LUGAR MAIS VISITADO NO PARQUE NACIONAL DE TSAVO, OFERECENDO MUITAS ATRAÇÕES PARA 

ALÉM DA SUA VIDA SELVAGEM. 

DIA 

02 PARQUE NACIONAL TSAVO WEST  
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DIA 

03 PARQUE NACIONAL AMBOSELI 

De manhã cedo, partida para o Parque Nacional de Amboseli, check-in no seu alojamento, dia de lazer. O Parque Nacional de Amboseli está situado ao sul de Nairobi, a 
maioria do parque consiste num antigo leito de lago seco e pastagens frágeis com manchas de floresta de acácia, enquanto na área sul há uma série de pequenas colinas 
rochosas, vulcânicas. Em torno do pântano Ol Okenya, Ol Tukai e Enkongo Narok, a vegetação é exuberante com acácias amarelas e palmas de fénix. Jante e pernoite no 
acampamento ou lodge. 
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PARQUE NACIONAL AMBOSELI 

GRANDE QUÉNIA 

Levante-se cedo para ter umas boas vistas do Monte Kilimanjaro antes que as nuvens se acumulem sobre o cume, com almoço fornecido. Uma visita opcional a uma aldeia 
Masai pode ser planeada após o pequeno-almoço. Esta visita revela o canto e a dança que fazem parte do seu quotidiano e dos rituais sagrados. Um vislumbre das suas 
casas e estrutura social é uma experiência pungente. Apesar do seu habitat em mudança, o Parque Nacional de Amboseli é possivelmente a melhor zona de vida selvagem 
em toda a África para observar elefantes a curta distância. Fora do alcance dos caçadores, os elefantes alimentando-se e banhando-se nos pântanos, são o destaque de 
qualquer safari. 
 
Jante e pernoite no acampamento ou alojamento. 
 
DEIXADOS DE SER ATACADOS POR CAÇADORES FURTIVOS, OS ELEFANTES ALIMENTANDO-SE E BANHANDO-SE NOS 
PÂNTANOS FORMAM ASSIM OS DESTAQUES DE QUALQUER SAFARI.

DIA 

04 
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DIA 

05 LAGO NAIVASHA 

Passeio de manhã cedo até ao Lago Naivasha, este é o mais alto e mais bonito dos lagos do Rift Valley. A 1910m, a água é fresca e o lago é margeado por densos 
aglomerados de papiros (usados pelos antigos egípcios para fazer papel). Os Guarda-Rios usam o papiro como um poleiro, as garças escondem-se nele enquanto 
procuram comida. Naivasha é outra área popular para observação de aves (mais de 400 espécies foram registadas). É também o retiro favorito de fim de semana para os 
residentes de Nairobi, que vêm aqui para velejar, praticar ski aquático e pescar. Não há crocodilos no lago, pois a água é muito fria para eles, devido à altitude, mas há 
uma série de hipopótamos. Ao longo da margem do lago, as vinhas produzem uvas para a indústria vinícola do país. Jante e pernoite no acampamento ou albergue. 
 
NAIVASHA É OUTRA ÁREA POPULAR PARA OBSERVAÇÃO DE AVES (MAIS DE 400 ESPÉCIES FORAM REGISTADAS). É 
TAMBÉM O RETIRO FAVORITO DE FIM DE SEMANA PARA OS RESIDENTES DE NAIROBI, QUE VÊM AQUI PARA VELEJAR, 
PRATICAR SKI AQUÁTICO E PESCAR.

GRANDE QUÉNIA 
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GRANDE QUÉNIA 

Comece de manhã cedo em direção ao Parque Nacional do Lago Nakuru, do outro lado do equador, a sul de Bogoria, onde fica o Lago Nakuru, o mais famoso do Rift Valley. 
Conhecido em todo o mundo pelos seus flamingos, é alcalino e é reconhecido como uma das maravilhas naturais do mundo. O Lago Nakuru é hoje um santuário de 
rinocerontes, abrigando uma população de mais de 40 rinocerontes negros e mais de 60 brancos, mas os flamingos, é claro, sempre foram a atração principal. Às vezes 
pode haver quase 2 milhões de flamingos residentes, formando uma profunda onda rosa, incrivelmente bela, em torno da margem do lago. Chegada a tempo para o almoço.  
 
Jante e pernoite no acampamento ou lodge. 

LAGO NAKURU 
DIA 

06 
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Viagem de manhã cedo até à Reserva Nacional Maasai Mara, que se mantém como um dos poucos lugares da Terra onde a vida selvagem ainda vive comparativamente 
intacta, nos números que outrora percorriam as planícies e florestas de África. Como a ponta norte do vasto ecossistema de Serengeti, o Mara hospeda a espetacular 
migração sazonal de muitos milhares de gnus, zebras e predadores. Chegue a tempo para o almoço e depois faça um passeio pela tarde.  
 
Jante e pernoite no acampamento ou lodge. 
 
O MARA HOSPEDA A ESPETACULAR MIGRAÇÃO SAZONAL DE MUITOS MILHARES DE GNUS, ZEBRAS E PREDADORES. É 
UM DOS POUCOS LUGARES ONDE É POSSÍVEL VER OS BIG 5 DURANTE UM PASSEIO MATINAL.

GRANDE QUÉNIA 

DIA 

07 RESERVA NACIONAL MAASAI MARA 
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GRANDE QUÉNIA 

Possibilidade de um safari de balão de ar quente e / ou visita à aldeia 
Maasai. 

Após o pequeno-almoço, terá um passeio de dia inteiro com almoço para a viagem. A reserva é 
bem conhecida pelo seu leão de juba negra, bem como pela sua abundante vida selvagem, e 
por ser um dos poucos lugares onde é possível ver os Big 5 durante o passeio matinal. Muitas 
das chitas são tão mansas que procuram abrigo do sol quente sob o veículo e várias até 
escalam ao tejadilho para ter uma melhor visão das possíveis presas. Para os entusiastas das 
aves, foram registadas quase 500 espécies: entre estas 16 espécies de águia, além de muitos 
gaviões e falcões, 6 espécies de abutres, 8 espécies de cegonhas, 4 de abetarda (incluindo a 
Abetarda Kori, a ave voadora mais pesada do mundo), e 9 espécies de beija-flor.  
 
Jante e pernoite no acampamento ou albergue. 

RESERVA NACIONAL MAASAI MARA 

DIA 

08 
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GRANDE QUÉNIA 

Safari matinal após o pequeno-almoço. Partida para Nairobi no final da manhã. Almoço pelo caminho. 

NAIROBI 
DIA 

09 



9 dias / 8 noites 

12 

INCLUSÕES / EXCLUSÕES 

GRANDE QUÉNIA 

INCLUÍDO NESTE PACK 
•  Todo o transporte, veículo de safari 

4X4 com tecto de abrir - Minivan 

(standard) ou Land Cruiser (por um 

custo extra) 

•  Alojamento conforme detalhado 

(Pensão Completa no safari, exceto 

bebidas) 

•  Água ilimitada  

•  Binóculos de alta qualidade que 

melhoram muito a sua experiência de 

safari 

•  Serviços de vários guias locais 

•  Todas as taxas de entrada e de 

acampamento do Parque Nacional 

•  Toda a alimentação – pequenos-

almoços, almoços e jantares 

•  Doações e pagamentos para projetos 

comunitários locais 

NÃO INCLUÍDO NESTE PACK 
•  Voos internacionais 

•  Seguro de viagem e acidentes  

•  Visa, passaporte, vacinas, medicamentos 

•  Gorjetas 

•  Despesas com bebidas alcoólicas, lembranças, objectos pessoais 

•  Excursões / actividades opcionais não detalhadas no itinerário 

•  Quaisquer serviços adicionais solicitados 


