
 

SAÍDA ESPECIAL SEMANA SANTA: 29 Março 2021 

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 Imperio/Ceiba em Bissau, Hotel Mar Azul/7Dias em 

Quinhamel 

Regime: Pensão completa. 

Transporte: Barco e minibus/carro 

Guia local: espanhol, inglês e português. 

Para a Semana Santa propomos-lhe descobrir Guiné-Bissau, um pequeno país da África Ocidental que preserva 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 mantém muitas das suas tradições ancestrais e 

que se caracteriza pelas suas crenças animistas que o leva a manter uma ligação tão forte com a natureza. Ainda teremos a oportunidade de conhecer as atividades que a ONG Artissal desenvolve 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 com a travessia em barcos entre pequenas ilhas que 

nos levarão até ao Parque Nacional de Orango, onde podemos relaxar e degustar a gastronomia local no Orango Parque Hotel.  

DATAS DE PARTIDA: 

 29 Março 2021 (sujeito a alterações)



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, 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 ao tear e 

às atividades da ONG guineense Artissal com a comunidade local. Noite no hotel em Quinhamel.

Dia 3: 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 4: 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. Almoço no Orango Parque Hotel. Noite no Orango Parque Hotel.

Dia 5: Visita a um dos lugares mais interessantes da ilha de Orango Grande, a região de Anor. Da praia do Orango Parque Hotel, avançaremos ao longo do rio cercado por manguezais. Durante o 

passeio de barco, podemos ver flamingos, espátulas africanas, pelicanos e milhares de pássaros europeus no inverno. Atravessando o mangue a pé, entraremos na savana herbácea com grama alta e 

árvores espalhadas. No caminho visitaremos as tabankas mais significativas e as lagoas da região; nelas podemos observar pássaros e outros animais representativos desse parque nacional (4 horas de 

percurso). Noite no Orango Parque Hotel. 

Dia 6: Visita à Ilha de Canogo para conhecer de perto a cultura Bijagó. 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: 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) 1 200€ 

Complemento Individual 225€ 

Complemento especial 150€ 

Compl. Grupo 6-8 (ambos inclusive) 130€ 

INCLUI: 

 Transfers de/para aeroporto Bissau

 Deslocações internas terrestres e marítimas

 Alojamento com Pensão completa (Bebidas não incluídas)

 Entrada no Parque Nacional e visitas indicadas no itinerário

NÃO INCLUI: 
 Voos internacionais

 Taxas aéreas

 Visto

 Bebidas

 Gorjetas

 Qualquer outra opção não especificada no ponto "INCLUI"




