TANZÂNIA E ZANZIBAR
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Aventura
• Dificuldade: 3/5
• Conforto: 2/5
• Datas: 01 Jun, 2019 – 13 Jun, 2019
• Duração: 13 dias / 12 noites
• Preço: 2.230€ / pessoa
• Limite de Inscrições: 4 - 10 pessoas
• Idade: + 16

DESTAQUES
Assiste à maior migração animal do mundo! Búfalos, zebras, leões, elefantes,
girafas…todos estão ali à nossa frente!
Desce até à maior cratera inactiva do mundo, a cratera do Ngorongoro, e observa os
milhares de flamingos do lago Manyara!
Sobrevoa África num pequeno avião e avista o pico da maior montanha do continente, o
Kilimanjaro!
Entranha-te na verdadeira vida rural africana em Pangani, uma vila cheia de história,
mangais e praias inesquecíveis!
Navega até ao Zanzibar, um pequeno paraíso no oceano Índico, cheio de influências
árabes e cheiro a especiarias!

A EXPERIÊNCIA
Prepara-te para perderes a noção de realidade num dos países mais intocados do
mundo, onde a natureza domina tudo para onde vais olhar! A Tanzânia abre-se à frente
dos teus olhos e mostra-te o fascínio da maior migração da vida animal do mundo, uma
cratera com milhares de flamingos e o imponente Kilimanjaro, no alto dos seus 5895
metros! A cidade colonial de Pangani, vai trazer-te a visão de uma África ainda por
explorar e do lado de lá, Índico adentro, chegarás a Zanzibar, antigo entreposto
português, inspiração de tantos escritores e um dos primeiros povoados muçulmanos da
costa da África oriental.

ITINERÁRIO
Dia 1 | Origem – Arusha
Este é o primeiro dia da tua viagem por terras africanas e está reservado ao teu voo
para a Tanzânia. O teu voo chegará com toda a certeza pela noite ou de madrugada e
resta-te fazer o check-in e descansar porque no dia seguinte partiremos para o safari!
Combinaremos uma hora no dia seguinte para nos encontrarmos!
Estadia: Hotel

Dia 2, 3, 4 e 5 | Safari - Lago Manyara, Serengeti e Ngorongoro
Hoje damos início ao nosso périplo pela imensidão da paisagem africana, num total de 4
dias percorrendo um dos parques naturais mais impressionantes de África, o
Serengueti!
Iniciamos a nossa viagem no lago Manyara, no grande vale do Rift. Foi neste vale que se
pensa que a humanidade teve origem e a partir daí, iniciou a sua caminhada para
conquistar o Mundo! Porém, não há provas definitivas, uma vez que fósseis muito
antigos de hominídeos têm sido encontrados por esse planeta fora. Preparem-se para
ficar surpreendidos, porque os flamingos são às centenas! O trajecto parque adentro
continua, com o nosso 4x4! Nestes 4 dias, partimos também em busca da maior
migração de mamíferos do mundo, que infelizmente, tal como muita coisa neste mundo
actual, está em riscos de ser afectada por planos de uma estrada que querem fazer
atravessar no parque. Os animais, são às centenas, desde mamíferos de grande porte, a
aves, a repteis e teremos a sorte, com toda a certeza, de nos deslumbrarmos com todo
este cocktail do mundo animal!

No entanto, não é só de animais que é feito o Serengueti, mas também de paisagens a
perder de vista, árvores centenárias e um céu que se precipita por cima de nós,
principalmente à noite, quando milhares de estrelas surgem para fazer um cenário de
filme perfeito!
Por esta altura já devemos estar de coração cheio, mas há sempre espaço para mais!
Vamos, por isso, acabar em grande e percorrer a maior cratera vulcânica inactiva do
mundo, onde os nossos companheiros animais encontraram um pequeno refúgio! Aqui
a paisagem muda radicalmente e os nossos olhos enchem-se de verde, verde e mais
verde! Um cantinho do mundo especial. Não podemos é nunca esquecer que, para que
estas maravilhas naturais pudessem ser preservadas, muitas das tribos de indígenas
tiveram que ser realojadas.
Os Masai são o maior exemplo e nós vamos poder ver um pouco do que são, hoje em
dia. Um assunto para discutirmos depois.
Estadia: Tenda c/ WC

Dia 6 | Arusha - Pangani
Hoje é dia de voo!
É verdade, não bastaram os 4 dias passados na selva africana, num safari memorável,
que ainda iremos proporcionar um "safari aéreo"! Pelo caminho e se o tempo ajudar, lá
estará ele, o pico da maior montanha de África, o Kilimanjaro! Fico arrepiada só de
pensar!
Duas horas depois, aterramos em Pangani, uma cidade colonial africana
maioritariamente muçulmana à beira mar e junto à foz do rio com o mesmo nome.
Vai saber-nos muito bem uma pequena caminhada pela praia depois de 4 dias de safari
para esticar as pernas. Uma praia linda espera por nós!
Desfruta!
Estadia: Hotel

Dia 7 | Pangani
Bem pela manhã (e se tiverem forças a seguir a levantarmo-nos cedo para o nascer do
sol!) partimos em busca dos mangais, num tour de barco, que levar-nos-á pouco mais de
uma hora por entre uma paisagem diferente da que estamos habituados. Será que
teremos oportunidade de ver os pequenos crocodilos?
A tarde é por tua conta. Aproveita ao sabor da tua vontade!
Estadia: Guesthouse

Dia 8 | Pangani – Zanzibar (Nungwi)
Ao estilo dos exploradores de outros tempos hoje atravessamos o canal do Zanzibar de
barco! Chegamos ao início da tarde a Nungwi, a norte da principal ilha do Zanzibar e o
resto do dia, é para relaxar…e eu sei onde!
Vamos ver as tartarugas?
Estadia: Guesthouse

Dia 9 | Zanzibar (Nungwi)
Este dia é inteiramente livre!
Depois do pequeno-almoço, as actividades (opções extra) são variadíssimas, desde
apenas relaxar numa das muitas praias de Zanzibar, a dedicares apenas o tempo à
leitura do teu livro, como podes adquirir um dos muitos tours que te levarão a outras
pequenas ilhas ou fazer snorkling nas fantásticas águas transparentes do Pacífico! Eu
posso ajudar-te a decidir aquilo que pretendes fazer!
Um óptimo jantar nos espera depois de tantas actividades.
Estadia: Guesthouse

Dia 10 | Zanzibar (Paje/Jambiani)
Depois do pequeno-almoço, partimos para Paje/Jambiani. É aqui que se encontra a
famosa casa “on the rock”, mas esta zona é muito mais do que isso. Aqui vão encontrar
um povo maravilhoso de braços abertos para nos receber. Para não variar as praias são
de cortar a respiração e quem sabe não se entusiasmam a experimentar uma aula de
kite-surf!
Estadia: Guesthouse

Dia 11 | Zanzibar (Paje/Jambiani – Stone Town)
Vamos acordar cedo, observar a maré e se esta o permitir passear pelas piscinas
naturais que se formam. Um verdadeiro aquário natural. Ao fim da tarde partimos para
Stone Town, a magnifica capital do arquipélago, onde chegamos para jantar!
Estadia: Hotel

Dia 12 | Zanzibar (Stone Town)
Neste dia, vamo perder-nos nas labirínticas ruas de Stone Town e sentir o cheiro das
especiarias nos mercados locais. Alguns monumentos não nos vão deixar esquecer o
tempo da escravatura. É por aqui que vamos passar o dia. Aqui será um óptimo lugar

para aproveitar para fazer umas comprinhas durante a tarde. Vamos assistir ao por-do
sol nos Jardins Forodhani onde, já cheios de fome, vamos ao ataque das famosas Pizzas
do Zanzibar e não só! Para os mais resistentes vamos acabar em grande e tentar assistir
a um concerto de música africana acompanhados de uma cerveja fresquinha!
Depois de uma primeira visita de Vasco da Gama em 1498, Zanzibar tornou-se parte do
Império Português. Mas não durou para sempre. Alguns anos depois, o Zanzibar tornase um sultanato e é esta influência árabe que se faz sentir tanto na arquitectura como
no modo de vida e religião. O Zanzibar é maioritariamente muçulmano. Vai ser muito
interessante sentir esta mistura de religiões (a Tanzânia é aproximadamente metade
católica e metade muçulmana) e sentir que convivem em paz e livremente.
Estadia: Hotel

Dia 13 | Zanzibar (Stone Town) - Origem
Este será o dia da despedida.
Resta-me despedir-me de ti e agradecer a confiança!
Vemo-nos por aí!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
• 12 Noites de alojamento (hóteis, guesthouses e bungalows)
• Todos os pequenos-almoços
• 5 Almoços + 3 Jantares
• Todas as entradas e actividades descritas no programa
• Safari de 4 dias no Parque Nacional de Serengeti
• Spice Tour em Zanzibar
• Voo interno entre Arusha e Pangani
• Acompanhamento do líder da Landescape
• Todos os transportes dentro do período da experiência (excepto de cariz pessoal)

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
• Voos internacionais (a partir de 660€)
• Todas as actividades assinaladas no programa como OPÇÃO EXTRA
• Alimentação não especificada (+- 20€ dia)
• Visto de entrada no país (+- 45€)
• Despesas pessoais
• Seguro pessoal (obrigatório) – Recomendamos IATI Seguros

www.landescape.pt

