SAÍDA ESPECIAL SEMANA SANTA: 13 Abril 2019
TURISMO RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL NA GUINÉ BISSAU. PARQUE NACIONAL DE ORANGO.
CARACTERÍSTICAS
Duração: 8 dias / 7 noites.
Tipo de viagem: Antropologia, cultura, ecoturismo e natureza.
Alojamento: Orango Parque Hotel, Hotel Azalai em Bissau, Hotel Mar Azul/7Djorson em
Quinhamel
Regime: Pensão completa.
Transporte: Barco e minibus/carro
Guia local: espanhol, inglês e português.

Para a Semana Santa propomos descobrir a Guiné Bissau, um pequeno país da África Ocidental que guarda uma enorme riqueza natural e cultural.
Uma proposta de turismo responsável e sustentável que nos leva a conhecer a cultura Bijagós, povo que habita no Arquipélago das Bijagós e que conserva muitas das suas tradições
ancestrais e que se caracteriza pelas suas crenças animistas que o leva a manter um laço tão estreito com a natureza. Além disso, teremos a oportunidade de conhecer as atividades que a ONG
Artissal realiza com a comunidade local na região de Biombo.
Completaremos esta viagem com a observação de hipopótamos marinhos, caminhadas entre mangais, observação de aves e peixes salvadores ou travessia em barcos entre pequenas ilhas que nos
levarão até ao Parque Nacional de Orango onde podemos relaxar e experimentar a gastronomia local no Orango Parque Hotel.

DATAS DE SAÍDA:


13 Abril 2019 (sujeito a alterações)

ITINERÁRIO:
Dia 1: Saída da cidade de origem. Chegada a Bissau Recolha no aeroporto e transporte para o hotel em Bissau.
Dia 2: Pela manhã transporte para a região de Biombo onde realizaremos o "Circuito das Balobas" para conhecer a etnia Papel e as suas balobas ou lugares sagrados. Depois do almoço, visita à
tecelagem e às atividades da ONG guineense Artissal com a comunidade local. Noite no hotel em Quinhamel.
Dia 3: Transporte de barco para o Parque Nacional de Orango atravessando pequenas ilhas e bancos de areia (4 horas de navegação). Refeição no Orango Parque Hotel. Visita à tabanka de Eticoga
e ao túmulo da rainha Okimpa-Pampa. Noite no Orango Parque Hotel.
Dia 4: Percurso em caiaque através de mangais e observação de aves. Piquenique na praia. Noite no Orango Parque Hotel.
Dia 5: Visita a um dos lugares mais interessantes da ilha de Orango Grande, a região de Anor. Possibilidade de observação de hipopótamos marinhos no seu habitat natural, crocodilos, aves e outra
fauna de interesse. Passeio a pé entre mangais e savanas (3 horas de percurso). Noite no Orango Parque Hotel.
Dia 6: Visita do dia completo à Ilha de Canogo para conhecer de perto da cultura Bijagó. Refeição piquenique. Noite no Orango Parque Hotel.
Dia 7: Visita à tabanka de Ambuduco, a mais antiga do Parque nacional. Caminhamos sobre um leito de um rio que acabamos a atravessar. Mangais e florestas. A tabanka é um ponto de encontro
chave da cultura Bijagó (5 horas de percurso por uma rota circular). Noite no Orango Parque Hotel.
Dia 8: Transporte para Quinhamel em barco e posteriormente por estrada para Bissau. Transporte para o aeroporto. Saída em voo destino à cidade de origem.

PREÇOS POR PESSOA
GRUPO MÍN/MAX: 6/20 VIAJANTES
Preço Base

1 125€

Suplemento Individual
Suplemento especial

215€
150€

Supl. Grupo 6‐8 (ambos inclusive)

100€

INCLUI:





Transportes de entrada e saída do aeroporto Bissau
Transportes interiores terrestres e marítimos
Alojamento em Pensão completa
Entradas 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"

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.

