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Grandes savanas salpicadas de imensos rebanhos de animais selvagens. Montanhas equatoriais cobertas de neve. 
Povos tradicionais que trazem alma e cor à terra.  
 
Bem-vindo ao Quênia!! 
 
 
Paisagens agitadas 
Quando você pensa na África, provavelmente pensa no Quênia. É a acácia solitária em silhueta na savana contra um horizonte 
que se estende para a eternidade. É a montanha coberta de neve quase no equador e à vista de desertos severos. É a costa 
exuberante e cercada de palmeiras do Oceano Índico, é o Grande Vale do Rift que ameaçou rasgar o continente em pedaços, 
e são as densas florestas que lembram o coração do continente. Em resumo, o Quênia é um país de formas de relevo épicas 
que despertam nossos mais profundos anseios por este continente tão especial. 
 
 
Povos orgulhosos 
Preencher a paisagem do país, adicionar profundidade e ressonância à história milenar do Quênia, são alguns dos povos mais 
conhecidos da África. Os Maasai, os Samburu, os Turkana, os Swahili, os Kikuyu: estes são os povos cujas histórias e lutas diárias 
contam a história de um país e de um continente - a luta para manter as tradições à medida que o mundo moderno se aglomera, 
a luta diária pela sobrevivência em alguns dos ambientes mais adversos do mundo, a tensão antiga entre os que cultivam e os 
que vagam. Aproximar-se dessas culturas pode ser apenas um destaque de sua visita. 
 
 
Vida selvagem abundante 
O Quênia é a terra dos Maasai Mara, de gnus e zebras que migram aos milhões com os grandes predadores da África que 
seguem em sua esteira, de espécies ameaçadas como rinocerontes negros que conseguem manter sua posição precária. Mas 
o Quênia também abriga os elefantes vermelhos de Tsavo, as famílias de elefantes de Amboseli, nas sombras do Monte 
Kilimanjaro, e os milhões de flamingos cor de rosa que pisam delicadamente através das águas rasas do lago. A África é o último 
grande deserto onde essas criaturas sobrevivem. E o Quênia é o lugar perfeito para responder à chamada da natureza na África. 
 
 
Casa da Conservação 
A abundância da vida selvagem do Quênia deve tudo a uma das comunidades de conservação mais inovadoras e bem-sucedidas 
da África. Por meio de um amor bastante difícil - o Quênia foi pioneiro no uso de guardas armados para proteger rinocerontes 
e elefantes - o Quênia interrompeu o esvaziamento de seu deserto e trouxe sua vida selvagem de volta após o holocausto de 
caça furtiva nas décadas de 1970 e 1980. Mais do que isso, em lugares como Laikipia e Maasai Mara, as instituições de 
preservação privadas e comunitárias fundem o turismo com desenvolvimento comunitário e conservação da vida selvagem 
com efeitos impressionantes. Em outras palavras, se você deseja que sua visita faça a diferença, você veio ao lugar certo. 
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01 dia | (terça-feira, quarta-feira ou domingo) 
NAIRÓBI 
Chegada ao aeroporto internacional de Nairobi – Jomo Kenyatta, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, 
recepção e traslado ao hotel selecionado. Restante do dia livre para atividades independentes. A noite saída para Jantar no 
Restaurante Carnivore. Retorno ao hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (jantar). 
 
02 dia | (quarta-feira, quinta-feira ou segunda-feira)  
NAIRÓBI >>> MONTE ABERDARE ou MONTE QUÊNIA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, saída com destino a Nyeri/ Monte Kenya, Chegada ao hotel selecionado (para os passageiros que 
hospedados em Aberdare, o almoço será servido no Aberdare Country Club, e em Mountain Lodge será no próprio hotel. 
Após o almoço sairemos com destino ao parque nacional de Aberdare, após passeio retorno ao hotel. Jantar no hotel.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 
03 dia | (quinta-feira, sexta-feira ou terça-feira)   
MONTE ABERDARE ou MONTE QUÊNIA >>> LAGO NAKURU 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, saída com destino ao Parque nacional do Lago Nakuru. Chegada no hotel selecionado. Almoço 
no hotel, a tarde sairemos para o safari fotográfico. Retorno ao hotel. Jantar no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 
04 dia | (sexta-feira, sábado ou quarta-feira)  
LAGO NAKURU >>> MAASAI MARA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, saída com destino ao Parque nacional de Maasai Mara o trajeto será via Narok, chegaremos para 
o almoço. À tarde, sairemos para o safari fotográfico no parque. Retorno ao hotel. Jantar no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 
05 dia | (sábado, domingo ou quinta-feira)  
MAASAI MARA 
Café da manhã no hotel. 
Nesse dia teremos dois safaris fotográfico um de manhã e outro a tarde pela reserva de Maasai Mara .  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 
06 dia | (domingo, segunda-feira ou sexta-feira)   
MAASAI MARA >>> NAIRÓBI 
Café da manhã no hotel. 
Logo após o café da manhã saída com destino a Nairóbi. Chegada pelo meio dia e traslado ao aeroporto internacional de Nairobi 
– Jomo Kenyatta, para tramites de check in e embarque em voo com destino a cidade de origem. 
Regime: (café da manhã).  
 
Fim de nossos serviços. 

ITINERÁRIO |06 dias / 05 noites  
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço regular (compartilhado) com 
assistência de guia/motorista local no idioma espanhol; 
- Safari em minibus em serviço regular (compartilhado) ocupação máxima 07 pessoas por veiculo, e com acompanhamento de 
guia/motorista local no idioma espanhol acordo ao itinerário com ingressos incluídos;  
- 05 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 12h00 e check-out 10h00);  
- 01 (um) jantar em Nairóbi na chegada no Restaurante Carnivore;  
- 02 (dois) refeições por dia (almoço e jantar) durante o safari, como especificado no itinerário;  
- Cartão de assistência de viagem por 08 (oito) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 
 
- e-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria de Apartamento 
 

Classic   
Nairobi 01 Southern Sun Mayfair ou similar Standard 
Monte Aberdare ou Monte Quênia 01 Ark, Mountain Serena Lodge ou similar Standard 
Nakuru 01 Lake Nakuru Sopa ou similar Standard 
Maasai Mara 02 Mara Sopa Lodge ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Temporada  Categoria Serviço Duplo Individual 

1abr a 30jun 2021 

Classic 

Regular 1.744,00 1.895,00 
Privativo 2.257,00 2.407,00 

1jul a 31out 2021 Regular 2.154,00 2.578,00 
Privativo 2.688,00 3.112,00 

1nov a 15dez 2021 Regular 1.910,00 2.278,00 
Privativo 2.430,00 2.798,00 

 
Observações Importantes: 
 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) As saídas operam as terças-feiras, quartas-feiras e domingos;  
3) O roteiro também pode operar as saídas diárias, com os valores em serviço privativo; 
4) No Ark somente permite sacolas pequenas para o pernoite, o resto da bagagem será guardada no Aberdares Country Club; 
5) Na área de Aberdares ou Monte Quênia não se realizam safaris e sim os animais chegam nos bebedouros iluminados na 
frente dos hotéis; 
6) Quando os safaris em parques são feitos pelos veículos dos lodge ou tendas, o guia/motorista e no idioma inglês e sempre 
e sem serviço compartilhado; 
7) Passageiros em Lua de Mel, solicitamos informar com 14 dias de antecedência a chegada, para tentar providenciar com as 
propriedades participantes e oferecer como gratuidade (Flores, Cesta de Frutas ou Garrafa de vinho, e também para tentar 
garantir a cama de casal);  
8) O programa inclui serviço de emergência Flying Doctors, como também evacuação caso seja necessário; 
9) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos entre 60 (sessenta) e 45 (quarenta e cinco) dias antes da saída, multa 15% (quinze por cento) do valor total 
da reserva;  
3) Cancelamentos entre 45 (quarenta e cinco) e 14 (quatorze) dias antes da saída, cobrará 50% (cinquenta por cento) do valor 
total da reserva;  
4) Cancelamentos dentro de 13 (treze) dias antes da saída, cobrará 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Obs., as politicas de cancelamento poderão sofrer alterações por cada rede hoteleira participantes nesse roteiro. 
 
 
 
 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 
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1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina - Quênia: Brasileiros necessitam de visto de entrada. O visto poderá ser obtido via internet pelo link 
http://evisa.go.ke/evisa.html. Necessário apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, que 
deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque. 
 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


