
Saída 17 Agosto

Parte Aérea South África
US$ 1.262,00 + Taxas

Classe econômica
Executiva a consultar

 

05x s/juros nos cartões Amex, Visa ou 
Mastercard

 

*A companhia se reserva o direito de alterar a 
frequência e horário dos voos.*

** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de 
pagamento.** 

 Parte Terrestre 
US$ 6.700,00

  p/pessoa em apto DBL
(Base 15 passageiros)

Suplemento individual: US$ 1.200,00
Sinal de US$ 780,00 por pessoa até 31/10/2018 

e saldo em 08 X sem juros de US$ 740,00 cada um. 
Pagamento final até 20/07/2019. 

Os valores serão convertidos para reais 
ao câmbio do dia do pagamento.

 
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por 

outros da mesma categoria em caso de circunstâncias 
alheias a nossa vontade.

 Consulte política de cancelamento da agência.

?15 noites de hotel com café da manhã,
?Taxas hoteleiras inclusas,
?Gorjetas a motoristas e guias inclusas,
?Acte. Portosul mínimo de 15  passageiros,
?Motoristas em inglês e espanhol
?Acompanhante responsável do grupo
?Todos os Safaris durante a viagem
?1 mala máximo 20kg flexível
?1 voo interno de Masai Mara até Nairobi
?Alimentação: 10 almoços, 11 jantas e 1 show com 
jantar

?Seguro de viagem Travel Ace até 80 aos de idade. 
*Acima desta idade consulte valor adicional.

?Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e 
todo o que não constar como incluso.

?Passaporte válido até Março de 2020

?Carteira Internacional da Vacina da Febre Amarela

?Visto para Quênia e Tanzânia: serão realizados na 
chegada, valor será informado oportunamente.



17 Ago - Sab - Porto Alegre - São Paulo - 
Joanesburgo

18 Ago - Dom - Joanesburgo - Nairobi

Chegada, traslado ao hotel e restante do 
tempo livre para descanso. Jantar incluído.

20 Ago - Ter - Amboseli National Park

Muito cedo partiremos para o Safari da 
manhã. Entraremos na área dos pântanos 
permanentes, onde observaremos elefantes 
e muitos pássaros. Após, retorno ao hotel 
para almoço e descanso para à tarde 
continuar com o safari e visita a um autêntico 
vilarejo Masai. Explicações detalhadas 
referente aos Massais serão oferecidas pelo 
guia do Safari. Retorno ao Hotel, jantar e 
descanso. Café, almoço e jantar incluído.

21 Ago - Qua - Ambroseli - Arusha - 
Lake Manyara

Apresentação no Aeroporto Salgado Filho 
para embarque com destino a Joanesburgo 
com conexão em São Paulo.

23 Ago - Sex - Ngorongoro (Crater)

24 Ago - Sab - Ngorongoro - Serengeti

Café da manhã e hoje será um dia 
maravilhoso para aproveitar a oportunidade 
de ver várias espécies: zebras, elefantes,  
girafas, leões, guepardos. Safaris pela manhã 
e à tarde. Almoço e janta no hotel.

Hoje nosso destino final é Serengeti, mas a 
viagem será mais demorada devido as 
paradas que faremos no caminho e 
aproveitaremos também para um safari. 
Faremos uma parada em Olduvai Gorge a 
70km - sítio arqueológico com um pequeno 
museu. Parada no meio do parque para 
a lmoço p iquenique (Lunch box)  e 
continuação aproveitando para observar a 
vida selvagem durante o trajeto. Chegada 
aprox. as 17h. Janta e pernoite. Café, almoço 
e jantar incluído.

Hoje sairemos cedo para percorrer o parque 
até a fronteira onde faremos um almoço 
piquenique (lunch boxes). Novamente 
faremos a entrada no país e continuaremos a 
viagem até Masai Mara. Assim que entramos 
no parque notaremos uma vida selvagem 
abundante: gazelas, gnus, elefantes, girafas, 
macacos etc. Chegada no hotel após um dia 
de muita viagem talvez a maior de todas, mas 
satisfeitos pela oportunidade de vivenciar 
inúmeras novas experiências. Janta e 
pernoite. Café, almoço e jantar incluído.

Café e partida para fazer o safari da manhã 
em busca dos leões. Retorno ao hotel para 
almoço logo após iniciaremos a viagem pela 
estrada até a área de preservação de 
Ngorongoro. Tempo para descanso, jantar e 
pernoite. Café, almoço e jantar incluído.

29 Ago - Qui - Masai Mara - Nairobi

31 Ago - Sab - Joanesburgo - São Paulo 
- Porto Alegre

19 Ago - Seg - Nairobi - Amboseli

Após o café da manhã partida para o Parque 
Nacional de Amboseli, famoso por suas 
inúmeras manadas de Elefantes e magnificas 
vistas do Monte Kilimanjaro, maior montanha 
da África. Almoço e tempo para curtir a piscina 
do hotel ou relaxar antes de partir para o safari 
da tarde. Retorno previsto para hora do jantar 
(incluído).

22 Ago - Qui - Lake Manyara Park - 
Ngorongoro 

Hoje partimos em direção a Tanzânia. Na 
fronteira faremos os tramites de entrada e 
visado. Também faremos troca de jeeps e 
guias. Continuação da viagem por lugares 
fascinantes. Parada em Arusha para almoço 
e após continuação até Lake Manyara. 
Chegada e tempo para relax na piscina ou no 
ponto observatório do local. Café, almoço e 
jantar incluído.

Hoje nosso dia é para curtir este lindo lugar 
onde faremos um almoço piquenique. Safari 
finaliza aprox. as 16h. Jantar no hotel e 
descanso. Café, almoço e jantar incluído.

25 Ago - Dom - Serengeti

26 Ago - Seg - Serengeti - Masai Mara 
(420km/8h)

27 Ago - Ter - Masai Mara

Teremos 2 dias inteiros para aproveitar este 
lugar mágico fazendo safaris pela manhã e à 
tarde. Poderemos observar os grandes 
mamíferos do local: girafas, antílopes, 
impalas, zebras, gazelas thomson, grants e a 
fantástica migração dos gnus que acontece 
nesta época do ano, vindos da Tanzânia para 
o Quênia . Aproveite um destes dias para 
fazer o passeio opcional de Balão 
sobrevoando a planície de Masai Mara. Café, 
almoço e jantar incluído.

 Ainda antes da partida realizaremos o 
último safari. Café no hotel e em horário a ser 
informado voaremos até Nairobi (45 min.). Na 
chegada visita do Museu Karen e à fábrica 
Kazuri. Jantar com show no Nyama Choma 
Ranch. Após retorno ao Hotel.

Café da manhã e restante do tempo livre 
para aproveitar o hotel. À tarde traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Joanesburgo. Chegada e traslado ao Hotel 
Sandton Sun localizado dentro de um 
Shopping maravilhoso. Jantar livre.

28 Ago - Qua - Masai Mara

Passeios e observações de animais. Café, 
almoço e jantar incluído.

30 Ago - Sex - Nairobi - Joanesburgo

Vôo pela manhã cedo. Café e traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a São 
Paulo e posterior conexão para Porto Alegre. 

Fim dos nossos serviços.
A Portosul Turismo agradece a 

preferência.


