
 

 

NATUREZA EM ESTADO PURO. FLORESTAS PRINCIPAIS E PARQUE NACIONAL DE ORANGO. 

CARACTERÍSTICAS 

Duração: 15 dias / 14 noites. 

Tipo de viagem: Natureza, ecoturismo, etnias, cultura e praia. 

Alojamento: Orango Parque Hotel, Hotel Azalai/Ledger em Bissau, Bungalows em Iemberen 
 (Cantanhez), Hotel em Buba, Hotel Mar Azul/ 7Djorson em Quinhamel, e acampamento em 
 Poilão 
 
Regime: Pensão completa. 

Transporte: Barco, 4x4 e minibus/carro 

Guia local: Espanhol, inglês e português. 

 

Esta viagem irá permitir-nos submergir numa paisagem incrível e experimentar a natureza em seu estado mais selvagem. Passearemos pelas florestas principais do Parque Nacional de 
Cantanhez onde teremos a oportunidade de ver chimpanzés e outros primatas no seu habitat natural. Um espetáculo único para os amantes da natureza em estado puro. 

Continuaremos o nosso circuito visitando o Parque Natural das Lagoas de Cufada, a maior superfície de água doce do país, para observar diferentes espécies aquáticas. No Parque Nacional 
de Orango poderemos ver a única população de hipopótamos marinhos que habitam águas marítimo-costeiras. E no Parque Nacional Marinho João Vieira-Poilão teremos a oportunidade de 
ver a tartaruga verde. Este é o principal ponto de desova para a tartaruga verde nas praias da Guiné Bissau e o terceiro em importância em todo o oceano Atlântico. Ao subir a maré, centenas de 
tartarugas sobem à praia deserta de areia branca para escavar um ninho com as patas traseiras e depositar os ovos. Pela noite desfrutaremos deste espetáculo guiado pelos guardas do Parque.  

Além disso, os participantes nesta viagem terão a oportunidade de conhecer os projetos de conservação que a Fundação CBD-Habitat desenvolve, fundação que é um dos principais sócios da 
Associação Guiné Bissau Orango, no Parque Nacional Orango. 

 

DATAS DE SAÍDA:  

 1 Dezembro 2018  
 

 19 Janeiro 2019 
 
 
 
 
 



         

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: Saída da cidade de origem. Chegada a Bissau Recolha no aeroporto e transporte para o hotel em Bissau. 
Dia 2: De manhã, transporte para as florestas do Parque Nacional de Cantanhez em 4x4 (5 horas). Almoço e visita aos rápidos de Saltinho. Visita ao Museu de Giledje. Noite em Bungalows em 
Ieberem. 
Dia 3: Visita às florestas de Cantanhez. Possibilidade de observação de chimpazés e outros primatas. Almoço em Lemberem. Passeio pela floresta de Launtchamdé. Percurso pela floresta primerio. 
Noite em Bungalows em Ieberem. 
Dia 4: Passeio pela floresta de Canamine. Observação de primatas e ceibas gigantes. Almoço em Lemberem. Transporte para a região de Biombo em 4x4 (2 horas de percurso). Noite no hotel em 
Buba. 
Dia 5: Ida ao Parque Natural das Lagoas de Cufada, zona húmida de importância internacional, incluindo na convenção de Ramsar. Observaremos grandes concentrações de aves aquáticas, 
visitaremos o miradouro da lagoa e percorreremos a lagoa em canoa. Refeição piquenique. Noite no hotel em Buba. 
Dia 6: Passeio pelo rio Grande de Buba e observação de aves. Transporte para a região de Biombo em 4x4 (3 horas de percurso). Noite no hotel em Quinhamel. 
Dia 7: 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 e aos projetos de conservação da Fundação CBD-Habitat. Noite no Orango Parque Hotel.  
Dia 8: 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 9: Transporte para o Parque Nacional Marino João Vieira-Polião para a observação de tartarugas verdes no ilhéu sagrado de Poilão, repleto de baobás e ceibas. Piquenique na praia da ilha de 
João Vieira. Noite em acampamento em Poilão.  
Dia 10: Regresso de Polão Refeição no Orango Parque Hotel. Tarde livre. Noite no Orango Parque Hotel.  
Dia 11: Percurso em caiaque através de mangais e observação de aves. Piquenique na praia. Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 12: Trekking para a 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 13: Visita do dia completo à Ilha de Canogo para conhecer de perto da cultura Bijagó. Refeição piquenique. Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 14: De manhã e em função do horário das marés, acompanharemos as mulheres Bijagó na sua atividade tradicional de apanha de marisco. Refeição no Orango Parque Hotel. À tarde pesquisa 
e reconhecimento de pegadas e rastros da fauna local. Noite no Orango Parque Hotel. 
Dia 15: 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  2 330€ 

Suplemento Individual  360€ 

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 nos parques e visitas indicadas no itinerário 

   
 
 

 
NÃO INCLUI: 

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


