África Minha
QUÉNIA
5 a 14 Outubro 2018
5 Outubro - Lisboa / Dubai
Comparência no aeroporto de Lisboa às 18h15 para tomar o voo com destino ao Dubai; saída às 21h15. Refeições e
noite a bordo.
6 Outubro – Dubai / Nairobi
Chegada ao Dubai às 08h05. Novo embarque com destino a Nairobi; saída às 10h15 e chegada prevista às 14h15.
Assistência à chegada pelo nosso representante local e transfere para o Ole Sereni Hotel (ou similar). Alojamento.
https://www.ole-sereni.com/
7 Outubro – Nairobi / Amboseli National Park (PA/A/J)
Após o pequeno almoço, saída para Amboseli National Park. ChecK-in no Amboseli Serena Lodge (ou similar). Almoço.
De tarde, saída para a primeira experiência no Parque. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
http://www.serenahotels.com/serenaamboseli/en/default.html
8 Outubro – Amboseli National Park (PA/A/J)
Após o pequeno almoço, saída para o Parque. Se o dia estiver limpo é possível observar o Monte Kilimanjaro (5.895m),
que faz fronteira entre o Quénia e a Tanzânia. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
9 Outubro – Amboseli National Park / Ol Pejeta Conservancy (PA/A/J)
Após o pequeno almoço, saída para a região de Mount Kenya. Almoço num restaurante durante a viagem. Chegada a
Ol Pejeta Conservancy e saída para ver os chimpanzés e os rinocerontes. Jantar e alojamento no Sweetwater’s Serena
Tented Camp (ou similar).
http://www.serenahotels.com/serenasweetwaters/en/default.html
10 Outubro – Ol Pejeta Conservancy / Lake Nakuru National Park (PA/A/J)
Após o pequeno almoço, saída para Lake Nakuru National Park, com paragem nas Cataratas de Thompson. Almoço
em Nakuru. De tarde saída para o magnífico Lago no Great Rift Valley, que abriga milhares de aves. Neste Parque
vamos ver leões, rinocerontes, girafas, leopardos, antílopes, entre outros. É também aqui que podemos ver as Acácias
Achatadas e os Cactos Candelabro. Regresso ao Flamingo Hill Camp ao final do dia. Jantar e alojamento.
http://www.flamingohillcamp.com/
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11 Outubro – Lake Nakuru National Park / Maasai Mara National Reserve (PA/A/J)
Após o pequeno almoço, saída para Maasai Mara National Reserve onde chegamos à hora de almoço. De tarde, saída
para um safari neste magnífico Parque. Jantar e alojamento no Savora Mara Game Camp.
https://www.sarovahotels.com/maracamp-masai-mara/
12 Outubro – Maasai Mara National Reserve (PA/A/J)
Todo o dia vai ser passado neste Parque - que confina com o Serengeti National Park na Tanzânia – e que é
garantidamente o melhor local para terminar este périplo pelo Quénia. Nesta Reserva, com planícies e paisagens
deslumbrantes, encontra-se a maior variedade de espécies animais do País: leões, chitas, búfalos, elefantes, girafas,
zebras, gnus, etc.; inúmeras espécies de aves, como avestruzes, cegonhas e outras. Jantar e alojamento no hotel.
13 Outubro – Maasai Mara National Reserve / Nairobi / Dubai(PA)
Após o pequeno almoço, saída para Nairobi. Visita ao Museu Karen Blixen. Em hora a determinar localmente, transfere
para o aeroporto para tomar o voo com destino ao Dubai; saída às 22h45 e chegada prevista às 04h50.
14 Outubro – Dubai / Lisboa
Chegada ao Dubai às 04h50. Novo embarque com destino a Lisboa; saída às 7h25 e chegada prevista às 12h35. Fim da
viagem e dos nossos serviços.
Preço por pessoa em quarto duplo: 2865€
Suplemento quarto individual: 3465€

Preço com base no mínimo de 16 pessoas

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO - 20 JULHO 2018
O preço inclui os seguintes serviços
➢ Passagens aéreas Lisboa / Dubai / Nairobi / Dubai / Lisboa, em voo regular Emirates, em classe económica
com direito a 30Kg de bagagem;
➢ Taxas de aeroporto, segurança e combustível (468,91€ a confirmar na emissão dos voos);
➢ Transferes;
➢ Entradas nos Parques;
➢ Minibus com teto de abrir para uma melhor observação durante os safaris, com guia/motorista em inglês;
➢ Alojamento em quarto duplo nos hotéis indicados ou similares;
➢ Pensão completa durante os safaris;
➢ 1 litro de água mineral/dia;
➢ Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
➢ Seguro de viagem VIPO programa não inclui os seguintes serviços
➢
➢
➢
➢
➢

Gratificações
Despesas de caráter pessoal
Bebidas às refeições
Taxas de entrada e/ou saída se as houver
Visto (USD 51) é pedido on-line em http://evisa.go.ke/evisa.html

PLANOS DE PAGAMENTO

Em 5 vezes
• Inscrição – 20%
• Até 30 Maio – 20%
• Até 30 Junho – 20%
• Até 30 Julho – 20%
• Até 30 Agosto – 20%
Em 4 vezes
• Inscrição – 25%
• Até 30 Junho – 25%
• Até 30 Julho – 25%
• Até 30 Agosto – 25%
Em 3 vezes
• Inscrição – 30%
• Até 30 Junho – 40%
• Até 30 Julho – 30%
Em 2 vezes
• Inscrição – 50%
• Até 30 Julho – 50%
ParcelaJá
A Mania das Viagens tem outra forma de pagamento através da “Parcela Já”, em que o valor pode ser pago em 12
meses com uma taxa muito baixa.
Se optar por esta forma de pagamento, a mesma deve ser feita no ato da Inscrição, precisando apenas do seu Cartão
de Cidadão e de um Cartão de Crédito.
Para mais informação consulte-nos ou vá a https://www.parcelaja.pt/
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