
         

NOTA: O itinerário e as visitas são suscetíveis de alteração por parte da organização em função da meteorologia, horário das marés ou do estado das rotas.  

 

SAÍDA ESPECIAL CARNAVAL: 2 Março 2019 

CARNAVAL DE BISSAU. TRADIÇÃO, CULTURA E NATUREZA NA GUINÉ-BISSAU 

CARATERÍSTICAS 

Duração: 11 dias / 10 noites. 

Tipo de viaje: Antropologia, cultura, ecoturismo e natureza. 

Alojamento: Orango Parque Hotel, Hotel Coimbra em Bissau, Hotel Mar Azul/7Djorson en 
Quinhamel. 

Regime: Pensão completa.                                   

Transporte: Barco e minibus/carro.            

Guia local: Espanhol, inglês e português. 

 

 

Neste Carnaval propomos a descoberta da Guiné-Bissau e da cultura Bijagó numa das suas manifestações mais interessantes, o Carnaval. 

 
Começa com a chegada, desde as ilhas, da comparsa das ilhas Bijagós cheias de cor, ritmo e tradição. Assistiremos a um carnaval diferente, um espetáculo que cativa o espetador com a sua 
magia, a força das suas representações culturais, as suas danças tradicionais e a música Bijagó que conquista todo o cenário. Uma viagem deslumbrante de cultura e tradição 

Uma viagem que combina perfeitamente a tradição cultural com o ecoturismo. Percorreremos o Parque Nacional de Orango para conhecer a sua fauna selvagem e belas paisagens de 
ilhas, savanas e mangais, por outro lado, conheceremos diversas aldeias ou povoações. Visitaremos a região de Anor para ver de perto ao hipopótamo marinho e iremos à Ilha de Canogo, 
cheia de enormes e abundantes Poilões de mais de 3 metros de altura. 
 
Mais que uma viagem, é um espetáculo cheio de magia e tradição cultural no âmbito natural de inigualável beleza. 

DATAS DE SAÍDA: 

• 2 Março 2019 (Dependendo da companhia aérea e sujeito a alterações) 
 

 



         

NOTA: O itinerário e as visitas são suscetíveis de alteração por parte da organização em função da meteorologia, horário das marés ou do estado das rotas.  

 

ITINERÁRIO: 
Dia 1: Chegada a Bissau. Recolha no aeroporto e transporte ao hotel em Bissau.  
Dia 2: De manhã realizaremos o "Circuito das Balobas" para conhecer a etnia Papel e as suas balobas ou lugares sagrados na Região de Biombo. Depois do almoço, visita à tecelagem e  
atividades da ONG guineense Artissal com a comunidade local. Noite en Quinhamel. 
Dia 3: De manhã transfer para Bissau para aproveitar o Carnaval. Bissau vibra ao ritmo de orquestas, grupos de percussão, bailarinos e máscaras que desfilam pelas ruas. Noite no hotel em Bissau. 
Dia 4: Despedida do Carnaval de Bissau, grande desfile final e entrega de prémios aos vencedores de todas as modalidades. Noite no hotel em Bissau. 
Dia 5: Transporte de barco até ao Parque Nacional de Orango atravessando pequenas ilhas e bancos de areia (4 horas de navegação). Almoço no Orango Parque Hotel. Visita à aldeia de Eticoga 
e ao túmulo da rainha Okimka-Pampa. Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 6: Visita a um dos lugares mais interessantes da ilha de Orango Grande, a região de Anor. Passeio entre mangais e savanas (4 horas de percurso). Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 7: De manhã e em função do horário das marés, acompanharemos as mulheres Bijagós na atividade tradicional da apanha do marisco. Almoço no Orango Parque Hotel. À tarde pesquisa e 
reconhecimento de pegadas e rastros da fauna local e visita a um atelier de artesãos da madeira. Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 8: Visita a aldeia de Ambuduco, a mais antiga do Parque Nacional. Passeio sobre o leito de um rio que atravessamos. Mangais e florestas. A aldeia é um ponto de encontro chave da cultura Bijagó 
(5 horas de percurso por uma rota circular). Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 9: Percurso em caiaque através de mangais e observação de aves. Piquenique na praia. Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 10: Visita de dia completo à Ilha de Canogo para conhecer de perto a cultura Bijagós. Almoço piquenique. Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 11: Transporte para a região de Biombo no barco (4 horas aproximadamente). Almoço no Lodge 7Djorson em Quinhamel. Transporte ao aeroporto de Bissau, saída do voo com destino à 
cidade de origem. 
 

 

PREÇOS POR PESSOA 
GRUPO MÍN/MAX: 6/20 VIAJEIROS

Preço Base 1 755€

Suplemento Individual 320€

Suplemento especial 150€

Supl. Grupo 6‐8 (ambos inclusive) 100€

 

INCLUI: 

• Transporte de entrada e saída aeroporto Bissau 
• Transportes interiores terrestres e marítimos 
• Alojamento em Pensão completa 
• Entrada no Parque Nacional e visitas indicadas no itinerário 

 

NÃO INCLUI: 

• Voos internacionais 
• Taxas aéreas 
• Visto 
• Bebidas 
• Taxas  
• Qualquer outro ponto não indicado no ponto "INCLUI" 

 


