
 

ECOTURISMO NA GUINÉ-BISSAU. PARQUE NACIONAL DE ORANGO. HIPOPÓTAMOS NAS BIJAGÓ. 

CARACTERÍSTICAS 

Duração: 10 dias / 9 noites. 

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

Alojamento: Orango Parque Hotel, Hotel Imperio/Ceiba em Bissau, Hotel Bellavista em Buba 

e Hotel Mar Azul/7Dias em Quinhamel. 

Regime: Pensão completa. 

Transporte: Barco e minibus/carro 

Guia local: Espanhol, inglês e português. 

Nesta viagem propomo-nos descobrir a enorme riqueza natural, tesouro da Guiné-Bissau. Um destino ideal para os amantes do ecoturismo. 

Especialmente no Arquipélago das Bijagós, no qual dezenas de ilhas albergam uma fauna variadíssima: cinco espécies de tartarugas marinhas; hipopótamos que têm a particularidade de habitar 

em água salgada; inúmeras espécies de aves, manatis, macacos; águas com peixes em abundância... Além disso, conservam grandes extensões de mangais e florestas tropicais.  

No Parque Nacional Orango, primeira área protegida declarada na Guiné-Bissau e um dos lugares de maior biodiversidade do país, podemos contemplar a fauna selvagem e aproveitar para ver 

paisagens de grande beleza.  

Nos nossos percursos também entraremos em contacto com a cultura Bijagó e visitaremos diversas tabankas (povoações) onde podemos conhecer os seus costumes, rituais e um pouco mais 

sobre a religião animista, repleta de mistério e espiritualidade.  

DATAS DE PARTIDA: 

 Consultar



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

ITINERÁRIO: 

Dia 1: Partida da cidade de origem. Chegada a Bissau. Transfer aeroporto-hotel em Bissau. 

Dia 2: De manhã, excursão às florestas do Parque Natural das Lagoas de Cufada em 4x4 (4 horas). Almoço e visita aos rápidos de Saltinho com paragem em Cussilinta, um pequeno paraíso de 

pedras e águas quentes que são um autêntico jacuzzi natural, com possibilidade de nadar e desfrutar destas piscinas naturais no rio Corubal. Noite no hotel, na região de Buba. 

Dia 3: Visita às florestas de Cufada. Possibilidade de observar diferentes primatas. Almoço em Buba. Passeio pela floresta de Bacar Conté. Excursão em canoa de pescadores, para desfrutar das 

tranquilas águas da lagoa, entre nenúfares, ouvindo-se apenas o bater dos remos na água, enquanto o guia do Parque explica as evidências da vida selvagem de onde se encontram. Noite no 

hotel, na região de Buba.s 

Dia 4: Visita à cidade de Buba e à sua feira de produtos autóctones da Guiné-Bissau. Almoço em Saltinho. Viagem para a região de Biombo. Noite no hotel, em Quinhamel. 

Dia 5: Deslocação de barco para o Parque Nacional de Orango atravessando pequenas ilhas e bancos de areia (4 horas de navegação). Almoço no Orango Parque Hotel. Visita à tabanka de 

Eticoga, ao túmulo da última rainha dos Bijagós, Okimpa-Pampa, e aos projetos de cooperação para o desenvolvimento que estão ali a ser implementados. Noite no Orango Parque Hotel.

Dia 6: Visita a um dos lugares mais atraentes da ilha de Orango Grande, a região de Anor. Possibilidade de observação de hipopótamos marinhos no seu habitat natural na época húmida, 

crocodilos, aves e outra fauna de interesse. Passeio a pé entre mangais e savanas (4 horas de percurso). Noite no Orango Parque Hotel.

Dia 7: Encontro com o curandeiro de Eticoga, que explicará a aplicação das plantas do Parque Nacional na medicina tradicional. Almoço no Hotel. Noite no Orango Parque Hotel. 

Dia 8: De manhã e em função do horário das marés, acompanharemos as mulheres Bijagó na sua atividade tradicional de apanha de marisco e os homens na atividade tradicional de pesca com 

uma rede de mão. Refeição no Orango Parque Hotel. Noite no Orango Parque Hotel.

Dia 9: Visita à Ilha de Canogo para conhecer de perto a cultura Bijagó. Almoço tipo piquenique. Jantar de despedida. Noite no Orango Parque Hotel. 

Dia 10: Viagem para Quinhamel de barco e posteriormente por estrada para Bissau. Transfer para o aeroporto. Partida de avião com destino à cidade de origem.

PREÇOS POR PESSOA 

GRUPO MÍN/MAX: 6/20 VIAJANTES 

Preço Base (9 -20 pax) 1.740€ 

Complemento Individual 260€ 

Compl. Grupo 6-8 (ambos inclusive) 140€ 

INCLUI: 

 Transfers de/para aeroporto Bissau

 Deslocações internas terrestres e marítimas

 Alojamento com pensão completa (Bebidas não incluídas)

 Entradas nos parques nacionais e visitas indicadas no itinerário

NÃO INCLUI: 
 Voos internacionais

 Taxas aéreas

 Visto

 Bebidas

 Gorjetas

 Qualquer outra opção não especificada no ponto "INCLUI"




