
INSTANT EXPERT
Guia do profissional de viagem para a África Oriental



Existem viagens e existem viagens com 
Abercrombie & Kent.

Parece justo que Geoffrey Kent, nascido num safári, 
tenha desempenhado um papel fundamental, na 
criação do safári de luxo, colaborando assim para a 
fundação da Abercrombie & Kent, em 1962.

Na terra que tem sido nosso lar por quase meio 
século, a família Kent foi a primeira a oferecer aos 
hóspedes um olhar íntimo e exclusivo das selvas da 
África Oriental. Exploramos uma selva até então 
intocada para criar acampamentos de luxo 
anteriormente inimagináveis na África, e 
oferecendo aos nossos clientes serviços 
equivalentes a um resort cinco estrelas, fazendo-os 
sentirem-se num ambiente aconchegante e 
agradável.

Há mais de quarenta e cinco anos, ainda somos os 
pioneiros a oferecer o típico safári africano. Nossa 
escolha de itinerários varia de uma viagem 
introdutória ao leste da África ou uma visão 
privilegiada de regiões remotas do Quênia e 
Tanzânia, para vivenciar uma das experiências mais 
emocionantes da vida selvagem: rastrear alguns dos 
últimos remanescentes da população mundial dos 
gorilas da montanha em seu habitat natural em 
Bwindi, Uganda. Nós oferecemos uma vasta gama 
de pacotes de férias em família, excursões 
esportivas (talvez uma escalada ao Kilimanjaro?), 
passeios pré-organizados em nossa “Coleção 
Privada de Viagens” ou itinerários personalizados 
para aqueles que desejam viajar de forma 
independente.

Caso você esteja planejando sua primeira viagem 
para a África ou uma nova visita à terra que você 
passou a apreciar, confie o seu safári ao nome que é 
sinônimo da África: Abercrombie & Kent.

Cordialmente,

,

Geoffrey Kent 

Fundador, Presidente & CEO

Abercrombie & Kent na África Oriental
A&K ÁFRICA ORIENTAL

•  Mais de 45 anos de experiência na operação de 

safáris.

•  Seis escritórios na África Oriental - mais de 

400 funcionários da A&K.

• Frota de veículos próprios cuidados pela A&K

•  Land Cruisers de safári customizados e com 

tração nas 4 rodas.

• Sofisticada rede de IT.

• Guias turísticos experientes.

• Locais exclusivos para acampamento móvel.

•  Acesso privilegiado com especialistas em 

diversas áreas, como cultura, vida selvagem, 

fotografia e paleontologia.

•  Turismo responsável através do apoio a projetos 

locais da A&K Philantropy na conservação, 

caridade e educação.

A GARANTIA DA A&K  

•  Aberto 365 dias por ano, 24 horas por dia em 

caso de emergências.

• Dedicada equipe de Controle de Qualidade.

•  Guias profissionais de safári nacionalmente 

certificados.

• Guias poliglotas.

•  Equipe de relacionamento com o hóspede para 

auxiliar em toda a sua estadia.

•  Serviços e planejamento integrados de 

itinerários da A&K, entre o Quênia, Tanzânia e 

Uganda.

•  Resposta garantida dentro de 24 horas para 

pedidos de propostas.

•  Cobertura do Flying Doctor para todos os 

clientes.

Á FR I C A O R I E N TA L 

Nascida no Leste da África em 1962, 
ninguém conhece o Quênia, a Tanzânia e 
Uganda melhor do que a primeira 
empresa de safári de luxo, Abercrombie 
& Kent. Com os melhores guias 
profissionais de safári, seis escritórios em 
toda a região, operações exclusivas de 
acampamento de luxo móvel de sua 
propriedade, assim como Land Cruisers 
4x4 customizados, o nosso conhecimento 
local e persistência na qualidade irão 
garantir uma experiência inesquecível 
para seus clientes.

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA A&K

 • Viagens personalizadas – FITs, famílias e grupos.

• Passeios em grupos com saídas marcadas.

•  Viagens de Incentivo e Programas de 

Conferências.

• Grupos de Interesse Especial.

• Gerenciamento de navios de cruzeiro.

•  Safáris Ativos - passeios a cavalo, passeios de 

bicicleta, caminhadas, fly camping, pesca e 

escaladas de montanha.

.



A&K no Quênia
Sobre o Quênia

Quênia situa-se na linha do Equador, e devido à sua 

localização geográfica, é um destino para se visitar 

durante o ano todo, oferecendo uma combinação única 

de vida selvagem, praias de areia branca, paisagens 

inspiradoras, clima maravilhoso e povo hospitaleiro.

 

Principais Pontos de Interesse 

Passeios pela cidade de Nairóbi, capital do país, 

podem incluir uma visita ao Parque Nacional de 

Nairóbi, Museu Karen Blixen, Centro das Girafas, 

Orfanato de Elefantes Daphne Sheldrick, Museu 

Nacional, mercados ao ar livre e muito mais.

Uma viagem ao Quênia não estaria completa sem 

sair em busca dos “Cinco Grandes” (Big Five) em 

alguns dos maiores parques e reservas de aves e 

animais selvagens do mundo.

Os destaques são: Reserva Nacional de 

Amboseli, Parque Nacional Tsavo Leste e 

Oeste e as Colinas de Chyulu, onde as 

atividades incluem caminhadas e safáris de 

equitação.

O Parque Nacional de Meru possui incríveis 

variações de habitat e fica perto do nevado Monte 

Quênia e dos hotéis sobre árvores e florestas do 

Aberdares.

No norte do Quênia também ficam Samburu e 

Shaba, regiões desérticas e semiáridas, lar de 

muitas espécies que são endêmicas do norte e o 

Planalto de Laikipia com suas exclusivas 

unidades de conservação privadas como Lewa 

Downs, Borana e Sosian. Em muitas partes de 

Laikipia, comunidades locais juntaram-se a ranchos 

particulares para formar e proteger grandes 

paraísos de vida selvagem. Atividades na área 

incluem a observação de animais selvagens, 

caminhadas, safáris a cavalo, passeios de camelo, 

vôo panorâmico, fly-camping, ou uma inesquecível 

experiência na “cama de estrelas”. Mais ao norte 

ainda, na última fronteira do Quênia, Lago 

Turkana, pouco visitado, é lar das fascinantes 

tribos nômades e alguns sítios arqueológicos 

excepcionais.

Os Lagos do Vale Rift, que abrigam mais de 340 

espécies de aves, inclui o Lago Nakuru, famoso 

por seus milhares de flamingos cor de rosa.

Uma das maravilhas do reino animal e talvez o mais 

famoso espetáculo do Quênia, é a migração anual 

de gnus, que pode ser vista no ecossistema 

Maasai Mara - Serengeti, que fica na fronteira 

de Quênia e Tanzânia. O Maasai Mara é o lar para 

a coleção mais espetacular da vida selvagem e 

grandes espécies no país, e é também local de 

partida para safáris de balão e excursões para o 

Lago Victoria.

Por que não aperfeiçoar a visita dos seus 
clientes ao Quênia com um exclusivo 
safári de helicóptero, um vôo panorâmico 
num biplano ou com um dia de pesca de 
truta em helicóptero nas encostas do 
Monte Quênia? A criatividade é o forte 
da A&K, e podemos criar sob medida uma 
variedade de atividades e eventos 
exclusivos para garantir que o safári dos 
seus clientes seja nada menos que a 
(merecida) melhor viagem de suas vidas.

MELHOR ÉPOCA PARA VISITAR:  Junho-Out, 
Dez-Mar

ÉPOCA COM MELHOR PREÇO:  Abril, Maio 
e Nov  

CAPITAL:  Nairóbi

CLIMA:  Tropical

MOEDA:  Xelim queniano

Á FR I C A O R I E N TA L

A costa do Quênia, com as suas praias de areias 

brancas ladeadas por palmeiras, tem uma história 

Swahili rica e colorida, e Ilha Lamu, com o seu ar 

distinto de misticismo histórico, pode proporcionar 

aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo.

Algo Especial

Oferecemos acesso a concessões exclusivas com 

nossos acampamentos móveis de luxo. Para grupos 

com interesses especiais podemos oferecer “acesso 

privilegiado” a especialistas em diversas áreas como 

arqueologia e fotografia.



No sul, o grande rio Ruaha corre através do 

Parque Nacional Ruaha oferecendo um cenário 

deslumbrante e uma grande variedade de fauna, 

incluindo mais de 370 espécies de pássaros. A 

remota Reserva Selous Game, atravessada pelo 

rio Rufiji, ladeado por palmeiras, é um fantástico 

destino fora da trilha batida dos safáris.

Tanzânia também é lar para as ilhas de especiarias, 

de Pemba e Zanzibar, situadas em águas 

cristalinas, com excelentes recifes para mergulho e 

snorkeling. A estadia ideal combina a descoberta 

cultural nas ruelas estreitas da Stone Town com 

relax nas praias e alguns dos melhores mergulhos 

no Oceano Índico.

Algo Especial

Oferecemos acesso a reservas exclusivas de 

animais selvagens com nossos luxuosos 

acampamentos móveis. Para os grupos de 

interesses especiais podemos oferecer “acesso 

privilegiado” para especialistas em diversas áreas 

como a arqueologia, pesquisa de vida selvagem e 

muito mais.

Sobre a Tanzânia

A Tanzânia é um país de extremos geográficos - 

desde picos cobertos de neve e savanas até belos 

recifes de coral. É um destino para o ano inteiro, e 

suas políticas de conservação progressiva ajudam a 

proteger a fina mistura de paisagens, animais 

selvagens, praias, sítios arqueológicos e cultura do 

país.

Principais Pontos de Interesse  

Arusha, localizado no sopé do Monte Meru, 

oferece fácil acesso ao circuito de safári do norte e 

ao Aeroporto Internacional de Kilimanjaro. Tours 

incluem o Parque Nacional de Arusha, visitas a 

plantações de café e mercados de escultura em 

madeira.

Por que não desafiar os seus clientes ativos para a aventura Africana definitiva, escalar o Monte Kilimanjaro, o 
pico mais alto da África? A&K é o único operador turístico internacional com uma operação terrestre 
totalmente própria na montanha, e se orgulha de oferecer-lhe a forma mais eficaz e segura para subir ao “Kili”. 
Todos os elementos de sua subida são controlados pela A&K e atendem nossos elevados padrões de qualidade. 
Uma dedicada equipe de gestão analisa todos os aspectos da operação, incluindo a seleção de guias, conforto, 
informação ao cliente e segurança. Conduzimos programas de treinamento semestrais para manter a equipe 
atualizada sobre as últimas informações. Abercrombie & Kent orgulha-se de ser um Partner for Responsible 
Travel com a International Mountain Explorers Connection (IMEC), e apoia a Kilimanjaro Porters Association 
Project (KPAP).

MELHOR ÉPOCA PARA VISITAR:  Jun-Out, 
Dez-Mar

ÉPOCA COM MELHOR PREÇO:  Abril, Maio 
e Nov  

CAPITAL:  Dodoma

CLIMA:  Tropical

MOEDA:  Xelim da Tanzânia  

O Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta da 

África, não é tecnicamente difícil de escalar, sendo 

acessível a qualquer pessoa que seja ativa e com 

boa saúde. A&K é o único operador turístico 

internacional com uma operação terrestre 

totalmente própria na montanha.

No Parque Nacional de Tarangire, a apenas 75 

milhas de Arusha, a planície repleta de gigantes 

baobás de 300 anos é famosa por sua alta 

concentração de elefantes e reservas de vida 

selvagem. O Lago Manyara situa-se no sopé do 

vale do Rift, e o parque é famoso pelos leões que 

preferem subir em árvores para descansar.

A deslumbrante Cratera Ngorongoro, cuja 

superfície é de apenas 100 milhas quadradas, é lar 

de cerca de 30.000 animais, e a Garganta de 

Olduvai é o local dos restos mortais dos ancestrais 

mais antigos do homem.

O vasto Serengeti suporta a migração anual de 

mais de 2 milhões de gnus, zebras e outros animais 

de planície que seguem as chuvas à procura de 

grama jovem.

Á FR I C A O R I E N TA L

A&K na Tanzânia 
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Os parques nacionais de Uganda refletem a 

posição do país entre as florestas do Congo e as 

savanas da África Oriental. 

O Parque Nacional de Bwindi engloba um dos 

últimos habitats restantes para gorilas da montanha 

servindo de lar para metade dos gorilas da 

montanha sobreviventes no mundo. O 

monitoramento é uma atividade que dura o ano 

todo, e os gorilas que você irá observar pertencem 

a um dos dois grupos familiares ‘habituados’ no 

norte de Bwindi.  Um grupo de no máximo 8 

visitantes diários para cada grupo de gorilas, torna 

esta uma das atividades de vida selvagem mais 

exclusivas do mundo.

O Parque Nacional Murchison Falls, maior 

parque de vida selvagem de Uganda, é cortado 

pelo Nilo, enquanto que o Parque Nacional 

Kibale Forest é uma floresta tropical com a maior 

densidade de primatas na terra. O Parque 

Nacional Queen Elizabeth tem uma variedade 

de habitats, com crateras vulcânicas de 10.000 

anos no norte, lar para elefantes e búfalos, até as 

planícies secas do sul com rebanhos de antílopes 

de Uganda.

Uganda oferece emocionantes safáris de aventura. 

Experimente a canoagem em águas brancas na 

fonte do Nilo, bungee jumping ou safáris cênicos de 

Quad bike.

Algo Especial 

Mantemos um estoque de licenças para 

observação de gorilas, devido a alta procura das 

mesmas, tornando-se difícil dede adquiri-las. 

Mantemos acampamentos móveis de luxo, 

dando-nos a oportunidade de levar os nossos 

clientes, em conforto, a áreas que não são 

acessíveis a outros visitantes.

Sobre Uganda  

A beleza natural de Uganda levou Winston 

Churchill a se referir a ela como a “Pérola da 

África.” O habitat apresenta uma mistura de 

florestas, lagos, planícies, semi-deserto e 

montanhas. Uganda é famosa por suas espécies de 

primatas, incluindo o chimpanzé e o gorila da 

montanha, em perigo de extinção, em Bwindi. 

O país tem uma diversidade biológica incrível com 

mais de 1000 espécies de aves, mais de 80 

espécies de pequenos mamíferos, anfíbios e 

répteis, muitas delas endêmicas.

Principais Pontos de Interesse  

Kampala, conhecida por ser construída sobre 

sete colinas, é a movimentada capital de Uganda. 

Tours incluem as catedrais de Rubaga e 

Namirembe, os Túmulos Kasubi, o Museu de 

Uganda e o único templo Bahai na África.

Entebbe é o antigo centro administrativo de 

Uganda. 

Uma excursão popular é a visita ao Instituto Jane 

Goodall, um santuário de chimpanzés em 

Ngamba Island.

MELHOR ÉPOCA PARA VISITAR Durante o 

ano todo 

CAPITAL:  Kampala

CLIMA:  Equatorial

MOEDA:  Xelim do Uganda

A&K em Uganda  
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Acampamento Móvel Privado
O safári de Abercrombie & Kent “Acampamento 
Móvel Privativo” refere-se aos acampamentos 
privados montados em tendas, nas principais áreas 
selvagens, apenas para o seu grupo.

O seu acampamento é um santuário privado onde o 
panorama da selva explode a vista toda vez que você 
sair de sua tenda e quando você anda em torno do 
acampamento.

Acomodação
Cada tenda está mobiliada com uma cama grande e 
confortável, mobília de campanha, almofadas e 
tapetes tecidos à mão em cores quentes e orgânicas 
que se misturam com o ambiente. Seu atendente 
pessoal de tenda irá certificar-se que os lençóis de 
algodão egípcio na sua cama estão engomados e que 
uma garrafa de água quente seja colocada por baixo 
de seu edredom em noites frias. Enquanto você está 
ceiando, ele terá arrumado a sua cama e abaixado o 
mosquiteiro.

As janelas em arco e a entrada da frente de sua 
barraca são construídas com uma tela especial que 
permite que a brisa passe por sua tenda mantendo 
afastados insetos indesejáveis.

Na sua varanda há duas cadeiras e uma mesa que 
contribuem para uma vista perfeita na hora de assistir 
o nascer do sol enquanto você toma o seu chá ou café 
da manhã, ou apreciar o pôr do sol tomando seus 
drinques.

Banheiros
Cada tenda está totalmente equipada com um vaso 
sanitário de cerâmica com descarga, lavatório e 
chuveiro. Seu atendente pessoal de tenda estará 
disponível para garantir que a temperatura da água 
do chuveiro seja adequada para você - em qualquer 
momento do dia ou da noite que você quiser tomar 
banho.

Lavanderia
Seu atendente de tenda também cuidará da lavagem 
da sua roupa, que será entregue, se o tempo permitir, 
à sua barraca todas as manhãs, lindamente passada 
por um antigo ferro de carvão. Os sapatos que 
necessitarem de limpeza serão retirados à noite e 
devolvidos a você com o seu chá ou café da manhã.

Iluminação
Sua tenda é movida a energia solar, de modo que 
você tem dois abajures de leitura de cabeceira e uma 
brilhante luz de teto em seu quarto e banheiro.

Bar
Vinhos, bebidas destiladas, cervejas e refrigerantes 
estão incluídos na tarifa. Todos são servidos nos 
melhores copos de cristal com uma pedra de gelo, um 
luxo bem-vindo no meio da selva.

Alimentação e Gastronomia
Três refeições principais são servidas a cada dia. As 
refeições e os locais de refeições podem ser 
improvisados para atender sua agenda diária. Café 
da manhã e jantar são geralmente servidos em nossa 
barraca grande, enquanto deliciosos piqueniques 
podem ser preparados para que você possa desfrutar 
na selva, se assim o desejar.

Nossas refeições são preparadas com os ingredientes 
mais frescos e teremos o prazer de observar 
preferências dietéticas especiais. Nossos chefs 
especializados tiram o máximo proveito de legumes e 
saladas que estão na época.

Iniciativas Comunitárias
Nós envolvemos o maior número possível de 
iniciativas comunitárias. Refugiados de Ruanda 
fazem artesanalmente nossos tapetes e colchas; 
senhoras de Samburu fazem nossos objetos de couro 
e o rebordo do nosso mobiliário; guerreiros Maasai e 
Samburu mantêm vigilância no acampamento 
durante a noite, e nós apoiamos plenamente 
empreendimentos da A&K filantrópica local.

A sua estadia conosco
Um safári não tem tempo determinado, e os hóspedes 
podem até ficar por um mês ou mais. Somos 
totalmente flexíveis e montaremos um acampamento 
de luxo completo tanto para 2 pessoas como até para 
80 convidados. Nós podemos fornecer babás, 
massagistas, fotógrafos, cinegrafistas e outros 
especialistas a pedido.

Sensibilidade Ecológica
Ecologicamente falando, esta forma de safári é ideal, 
pois não deixamos instalações permanentes e 
permitimos que o ambiente permaneça tão intacto 

como o encontramos.

MELHOR ÉPOCA PARA VISITAR: Jun-Out, 
Dez-Mar

OS ACAMPAMENTOS PODEM NÃO 
OPERAR EM: 

Abril, Maio e Novembro



Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Kenya
(Nairobi)
GMT+3h

C
F
R

25 12
7754
1.5

26 13
7955
2.5

25 14
7757
4.9

23 14
7558
8.3

22 13
7256
6.2

21 12
7053
1.8

20 11
69.51
0.6

21 11
7052
0.9

23 11
7552
1.2

24 13
7655
2.1

23 13
7456
4.3

23 13
7455
3.4

Tanzania
(Arusha)
GMT+3h

C
F
R

29 10
8450
1

29 11
8451
2

27 12
8153
5

25 14
7757
14

22 11
7252
10

21 10
7048
1

21 10
6949
1

22 10
7248
1

24 10
7647
1

26 11
8051
1

27 11
8151
2

27 10
8150
2

Uganda
(Kampala)
GMT+3h

C
F
R

33 12
9254
1.8

36 14
9757
2.4

33 13
9256
5.1

33 14
9157
6.9

29 15
8459
5.8

29 12
8553
2.9

29 12
8553
1.8

29 12
8553
3.4

31 13
8856
3.6

32 13
9056
3.8

32 14
8958
4.8

32 12
9055
3.9

KEY:C=Average highest and lowest temperatures in degreeCelsius. F =Average highest and lowest temperatures
in degree Fahrenheit. R =Rainfall in inches. GMT=GreenwichMean Time (local time shown in hours (h) ahead of (+)GMT).

Abercrombie & Kent se orgulha de possuir 70 Land Cruisers 4x4 customi-
zados e 50 micro-ônibus na região da África Oriental. Cada um dos nossos 
escritórios tem a sua própria oficina e uma dedicada equipe mecânica que 
garante que os nossos veículos sejam mantidos e revisados nos mais altos 
padrões. A nossa insistência na qualidade levou-nos a escolher configurações 
de assentos que garantem um máximo de 6 passageiros por veículo, cada um 
com um assento de janela para otimizar a visão da vida selvagem. Os veículos 
são fechados, mas com tetos que se abrem para permitir uma melhor visão 
e tirar fotografias na selva. Nossos motoristas-guias da A&K são também 
os mais experientes na África Oriental, e muitos são poliglotas, (o que nos 
permite oferecer serviços em Inglês, Espanhol, Italiano, Japonês, Chinês, 
Francês e Alemão) e todos são treinados nos mais altos níveis através de nos-
sos extensos programas de treinamento interno.

Guias dos Safáris A&K   Veículos de Safári da A&K  
Além do motorista guia hábitual, os safáris da A&K podem ser acompanhados por 
um Guia de Safári Profissional, que irá organizar cada dia na África Oriental para 
satisfazer seus interesses individuais, necessidades e ritmo, bem como dar-lhe 
uma perspectiva única sobre a vida selvagem, cultura e história da região. Dois 
bons exemplos do calibre de nossos guias são David Bromham e Ally Mtumwa. 
David, que cresceu no sopé do Himalaia na Índia, apreciou seu primeiro safári nas 
costas de um elefante, com três anos de idade. Ele serviu no exército britânico e 
trabalhou como guia na Flórida, antes de entrar para A&K no Quênia, de onde 
agora também conduz safáris em Botswana, Ruanda e Índia. Ally nasceu em Ujiji, 
no oeste da Tanzânia, onde Henry Stanley teria proferido “Dr. Livingstone, eu 
presumo”. Ally fala 6 línguas europeias, e tem sido um guia principal para a A&K 
da Tanzânia há mais de 15 anos. Sua paixão é a vida selvagem da Tanzânia, 
especialmente a população em declínio do Cão Selvagem Africano. Ally também 
tem diplomas em Direito do Meio Ambiente e Diploma de Relações 
Internacionais e foi um boxeador fantástico em sua juventude.

Á FR I C A O R I E N TA L

Jan Fev Mar Abr  Mai  Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez

Abreviaturas: C= Temperatura média máxima e mínima em graus Celsius. F= Temperatura média máxima e mínima em graus Fahrenheit. R= Chuva em polegadas. GMT= Hora Média 
de Greenwich (hora local mostrada em horas (h) à frente de (+) GMT..

Quênia  
(Nairóbi) 
GMT +3h

Tanzânia 
(Arusha)
GMT +3h

 Uganda 
 (Kampala)
GMT +3h



Quênia

Mombasa Road, Nairóbi, Quênia.

Tel: + 254 20 6950 000

E-mail: info@abercrombiekent.co.ke

Tanzânia:

Njiro Hill, Arusha, Tanzânia.

Tel: + 255 27 250 8346/7/8

E-mail: info@abercrombiekent.co.tz

Uganda:

Plot 46A Victoria Loop, 108 Lubowa Estates

Tel: +256-414 201 321

Email: info@abercrombiekent.co.ke

www.akdmc.com

Á FR I C A O R I E N TA L

Exemplos de Itinerários
QUÊNIA – VIDA SELVAGEM, SELVA & GUERREIROS

QUÊNIA & TANZÂNIA – A ÚLTIMA GRANDE MIGRAÇÃO

UGANDA – OBSERVAÇÃO DE GORILA E CHIMPANZÉ

TANZÂNIA – VIDA SELVAGEM & SAFARI CULTURAL 

QUÊNIA & TANZÂNIA – A LUA DE MEL IDEAL 

PARA ESTENDER – NOS PASSOS DE LIVINGSTONE

Dia 1 Nairóbi Dia 8 Masai Mara Dia 1 Arusha Dia 7 Ngorongoro
Dia 2 Lewa Downs  Dia 9 Masai Mara  Dia 2 Tarangire Dia 8 Ngorongoro
Dia 3 Lewa Downs Dia 10 Masai Mara Dia 3 Tarangire Dia 9 Serengeti
Dia 4 Lewa Downs Dia 11 Lago Victoria Dia 4 Karatu Dia 10  Serengeti
Dia 5 Laikipia Dia 12 Lago Victoria Dia 5  Lago Eyasi Dia 11 Serengeti
Dia 6 Laikipia Dia 13 Partida de Nairóbi Dia 6 Lago Eyasi Dia 12 Partida de Arusha 
Dia 7 Laikipia

Dia 1 Nairóbi Dia 8 Ngorongoro Dia 1 Nairóbi Dia 8 Masai Mara
Dia 2 Masai Mara Dia 9 Ngorongoro Dia 2 Chyulu Hills Dia 9 Masai Mara
Dia 3 Masai Mara Dia 10 Serengeti Dia 3 Chyulu Hills Dia 10 Lamu/Zanzibar
Dia 4 Masai Mara Dia 11 Serengeti Dia 4 Laikipia Dia 11  Lamu/Zanzibar
Dia 5 Tarangire Dia 12 Serengeti Dia 5  Laikipia Dia 12 Lamu/Zanzibar
Dia 6 Tarangire Dia 13 Partida de Arusha Dia 6 Laikipia Dia 13 Lamu/Zanzibar
Dia 7 Tarangire    Dia 7 Masai Mara Dia 14 Partida de Nairóbi

Dia 1 Bwindi Dia 5 Floresta Kibale  Dia 1 Selous Dia 5 Ruaha
Dia 2 Bwindi Dia 6 Floresta Kibale  Dia 2 Selous Dia 6 Ruaha
Dia 3 Bwindi Dia 7 Partida de Entebbe  Dia 3 Selous Dia 7 Partida de Dar Es Salaam
Dia 4 Floresta Kibale     Dia 4 Ruaha 

“Para garantir a melhor experiência de vida 
selvagem possível, recomendamos viajar para 
Tanzânia e Quênia, principalmente nos meses de 
Junho, Julho e Outubro.”


