
O Pulsar da Vida 
 Uma vivência em Quênia  
 

De 22. Abril a 4. Maio de 2017  
 Sweetwater, Lake Navasha e Masai Mara   
PROGRAMAÇÃO: 
22.4 / 18.00 saída de São Paulo para Johanesburgo, chegando 5.30 
23.4 / 10.30 saída de Johanesburgo para Nairóbi, chegando 14.30 
           Translado com nosso guia Jackson Mbithi, Adventure Travel Kenya, para o 
Ole-Sereni Hotel (http://www.ole-sereni.com/), nosso lar nos próximos 2 dias. Nosso hotel está 
situado no Parque Nacional em Nairóbi, onde podemos tomar nosso café de manha na 
varanda observando as girafas e outros animais. Vamos relaxar do longo voo nesse 
ambiente aconchegante. 
24.4 Visita no orfanato dos elefantes de David Shedrik,( 
https://www.sheldrickwildlifetrust.org/) 

                                             

Almoço no restaurante lindo Karen Blixen(http://www.karenblixencoffeegarden.com  
Out of África”)e depois apreciar o centro  das girafas Rothschild 
(http://giraffecenter.org/)                                                      

 

http://www.ole-sereni.com/
http://www.karenblixencoffeegarden.com/


25.4 Após o café de manha a viagem continue para Sweet Water     
http://www.olpejetaconservancy.org/where-to-stay/sweetwaters, nosso hotel nas 
próximas 3 noites. Depois do almoço e do descanso vamos fazer nosso primeiro 
gamedrive (Safari para ver os animais).  

26 & 27.4 visita ao Santuário dos chimpanzés e Game drives durante o dia e durante 
uma noite.  

 

 
                                                   

 
 28.4     saindo de Sweet Water para Navasha Lake, parada no Great Rift Valley, (uma 

falha de placas tectônicas), 2600m acima do nível do mar. Chegada a Naivasha, nossa 
casa para hoje, (www.sopalodges.com/lake-naivasha-sopa-lodge) fazendo um passeio 
de barco e uma caminhada numa ilha, encontrando vários animais e uma abundância 
de pássaros, pelicanos, flamingos e outras espécies. 
 

   
                                                                                

 
 29.4 saída de Navasha  para Masai Mara  ,  chegada no nosso próximo lar  Mara Sopa 

Lodge,( http://www.sopalodges.com/masai-mara/home.html)  

Primeiro Safari na famosa reserva de Masai Mara, uma busca pelos “Cinco Grandes”: Leão, 
Búfalo, Leopardo, Elefante e Rinoceronte.  

http://www.olpejetaconservancy.org/where-to-stay/sweetwaters


         
                    

  30.4 ate 3.5 saida de Mara Sopa para uma maior imersão no interior da reserva    
de Masai Mara, na  Ashnil Emmuny Mara Luxury Camp 
(http://www.ashnilhotels.com/masaimara/index.asp)  

         

         *Aqui, na beira do Rio Mara, será nosso lar durante os próximos quatro dias, com 
dois game-drives por dia (é sempre diferente, novo, com outros animais circulando 
livremente). Oportunidade opcional de um safari em um balão. Nos intervalos haverá 
tempo de encontros meditativos e reflectivos com nosso grupo e também tempo para 
relaxar na piscina.    

      3.5  saída de Ashnil  de manha, pegando o vôo de Masai Mara para 
Nairóbi e 15.28 a saída para casa via Johanesburgo.  

4.5.2017 chegando a São Paulo com tempo para realizar as conexões para 
nossas cidades.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

http://www.ashnilhotels.com/masaimara/index.asp


 

 

                                                  

 

                                             Assim termina nossa aventura!                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                        

 



 

  INVESTIMENTO:                            

 

Preço por pessoa em quarto duplo: 
Inscrição: R$ 2400 com desconto de R$450 ate 1.10.2016. 
Depois da confirmação comigo, o valor de US $ 3 950 pode ser enviado diretamente 
para Adventure Travel Kenya, via transferência bancária ou via cartão de crédito.  

Despesas incluídas durante os dias de viagens: processos de reflexão e meditação , 
hotéis, transportes terrestres, vôo nacional, ingressos nos parques e refeições (sem 
bebidas). Se desejar quarto individual tem um acréscimo de $700.  
Voo internacional: Saída de São Paulo, Johannesburgo e Nairóbi: tarifa de ida e 
volta a partir de USD 1.380,00  + taxas de embarque. Quanto antes for feita a emissão do 

bilhete mais chance de conseguir tarifa barata. Obs.: O pagamento pode ser em 3x sem 
juros no cartão de crédito.  
Reserva e informações com: Simone Majewski / Consultora  

simone@planitur.com.br / +55 51 9116 8116                           
Laura Degrazia Cirne Lima  
laura@planitur.com.br / + 55 51 8116 8617/Planitur + 55 51 3346 5622  
Rua 24 de Outubro 111 / 406 Porto Alegre - RS /www.planitur.com.br  

 
 
Os hotéis estão pedindo depósito com muita antecedência para garantir a reserva, 
então peço confirmação o mais rápido possível. 
Seu lugar estará reservado com o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 
1950(ate 1.10.2016) mediante depósito na conta: 
U. Bodewig, banco Itaú, Agencia. 4454 / conta 05771-4  
Depois da inscrição você receberá a informação sobre pagamento direito em US$ para 
Adventure Travel Kenya, que poderá ser pago via transferência bancária ou no cartão 
de crédito.  30% deste valor deve ser pagou até começo de Novembro de 2016 e o 
restante até início de Janeiro de 2017 ou na chegada em Nairóbi (em dólares em 
espécie, emitidos de 2013 em diante).Obs.: Quando o pagamento for realizado com 
cartão de crédito a maioria dos cartões oferece seguro de viagem gratuito. 

mailto:simone@planitur.com.br
mailto:laura@planitur.com.br
http://www.planitur.com.br/
https://htmlsig.com/t/0000001BWPD1K

