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SAFARI DE 7 DIAS COM EXTENSÃO DE 
ZANZIBAR

Começo - Arusha (Dia 1)

1.Dia 1 - Parque Nacional do Lago 

Manyara

2.Dia 2 - Parque Nacional do Serengeti

3.Dia 3 - Cratera de Ngorongoro

Fim - Zanzibar (Praia) (Dia 4-7)
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Se deseja visitar os parques mais famosos da Tanzânia (Serengeti
e Ngorongoro, além de Manyara ou Tarangire) e passar alguns 
dias em Zanzibar, este é o safari perfeito para você.

Passa apenas uma noite no Serengeti, o que geralmente achamos 
muito pouco, mas se o seu tempo é curto e você realmente quer 
visitar este parque incrível, então é a escolha certa para si. Após o 
safari, poderá descansar um pouco e aproveitar a incrível ilha de 
Zanzibar.
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Saída do hotel às 8h para dar inicio àquela que será uma bela jornada pelo 
Grande Vale do Rift até ao Parque Nacional do Lago Manyara, para um passeio 
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 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 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

DIA

01 PARQUE NACIONAL 
DO LAGO MANYARA 

Sinta-se à vontade para substituir este dia por uma visita
ao Parque Nacional Tarangire (ou adicione um dia extra 
e visite ambos)

ALGUNS FACTOS ÚNICOS SOBRE ESTE PARQUE 
INCLUEM OS LEÕES TREPADORES DE ÁRVORES, OS 
FLAMINGOS NA MARGEM DO LAGO, BEM COMO O 
CALAU GIGANTE E A ÁGUIA-COROADA.
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DIA

02 PARQUE NACIONAL DO 
SERENGETI

Depois de uma longa mas espetacular viagem, chegará 
ao parque a tempo de um fantástico safari à tarde.

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 as 
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, 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.
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DIA

03 PARQUE NACIONAL DO 
SERENGETI PARA NGORONGORO

Possibilidade de um safari a pé à tarde nas terras altas
de Ngorongoro.

Neste dia, sugerimos que acorde muito cedo para fazer um safari matutino 
(quando os animais são mais ativos) 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 
seguimos 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 concentração da vida selvagem 
africana é a maior do continente. 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 é devido 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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Hoje fará um safari numa das maravilhas do mundo 
natural.

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, teremos 
tempo para uma curta viagem de carro e, em seguida, subiremos a cratera e 
sairemos da Área de Conservação de Ngorongoro. Por volta das 16:00 irá 
apanhar o seu voo para Zanzibar para três dias de relaxamento com vistas 
incríveis.

DIA

04 CRATERA DO NGORONGORO
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Você pode descansar um pouco e desfrutar deste paraíso feito de belas praias de areia branca e água azul-turquesa do Oceano Índico. Existe a 
possibilidade de atividades extras como um passeio de um dia em Stone Town (inclui visita guiada a Old Town, Spice Tour e à Ilha da Prisão- almoço não 
incluído), ou um passeio de meio dia (inclui visita guiada a Old Town ou Spice Tour ou à Ilha da Prisão). Outra sugestão é o passeio Jozani Forest (almoço 

não incluso).

DIA

05-6 ZANZIBAR
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Você pode passar as suas últimas horas da sua viagem a relaxar. Depois irá ter uma transferência para o aeroporto de Zanzibar para o seu 
voo internacional.

DIA

07 ZANZIBAR
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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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