TURISMO ANTROPOLÓGICO NA GUINÉ-BISSAU. VIAGEM AO PAÍS DAS ALMAS.
CARACTERÍSTICAS
Duração: 10 dias / 9 noites.
Tipo de viagem: Etnias, cultura, natureza e ecoturismo
Alojamento: Orango Parque Hotel, Hotel Imperio/Ceiba em Bissau, Bungalows em
Quinhamel
Regime: Pensão completa.
Transporte: Barco e minibus/carro
Guia local: Espanhol, inglês e português.

Guiné-Bissau outrora uma colónia portuguesa, caracteriza-se pela sua enorme riqueza cultural e natural. Um destino ideal para o turismo antropológico.
O património imaterial do povo Bijagó é simplesmente um tesouro. Longe das correntes turísticas, preservam a sua cultura local e as suas tradições ancestrais de uma forma excecional. O
animismo manifesta-se e está presente na vida quotidiana.
Os nossos guias locais conhecem profundamente as tradições e são a chave para entrarmos no fascinante mundo do animismo. Deste modo, é possível conhecer in loco como vivem, como se
relacionam e quais são as suas tarefas diárias. E, durante a sua estadia no Orango Parque Hotel, o contacto com a população local será uma realidade, dado que o pessoal do hotel é de origem
Bijagó.
Nos nossos percursos visitaremos diversas tabankas (povoações), assistiremos à celebração de danças típicas e aprenderemos atividades tradicionais como a apanha de marisco, levado a cabo
pelas mulheres Bijagó.

DATAS DE PARTIDA:


Consultar

ITINERÁRIO:
Dia 1: Partida da cidade de origem. Chegada a Bissau. Transfer aeroporto-hotel em Bissau.
Dia 2: De manhã, excursão de carro com paragens em: bairro de Bissau Velho, porto, museu etnográfico, Fortaleza de Amura, Catedral de Bissau, Memorial Pidjiguiti, antiga Câmara de Comércio
de Bissau, obra do Arquiteto português Jorge Ferreira Chaves (hoje sede do partido político PAIGC). Almoço em Bissau. De tarde, visita ao mercado de Bandim e a outros mercados de artesanato.
Noite no hotel, em Bissau.
Dia 3: Encontro no hotel e viagem para a região de Bafatá. No caminho entre Bafatá e Gabu, situa-se a aldeia de Tabato, fundada pela família mandinga Djabate e Kouiate. Originários do antigo
império maliense, Futa Djalon. São djidius, músicos que compõem e cantam para elogiar algo ou alguém. São mestres do balafon e da kora mandinga. Sentados num tapete tradicional, é possível
desfrutar da boa e suave música griot interpretada com estes instrumentos tradicionais. Viagem para Bafatá, almoço e visita à Casa Museu Amílcar Cabral. Alojamento no hotel, em Quinhamel.
Dia 4: 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 ao tear e às atividades
da ONG guineense Artissal com a comunidade local. 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: Visita à Ilha de Canogo para assistir à representação da dança Bijagó Kundere e conhecer de perto da cultura Bijagó. Almoço tipo piquenique. Noite no Orango Parque Hotel.
Dia 8: Visita à tabanka de Ambuduco, a mais antiga do Parque Nacional, berço da cultura Bijagó (5 horas de percurso por uma rota circular). Lá podemos desfrutar da dança Bijagó Kanhocan, outra
magnífica amostra da cultura local Bijagó. Noite no Orango Parque Hotel.
Dia 9: De manhã e em função do horário das marés, acompanharemos as mulheres Bijagó na atividade de apanha de marisco tradicional, e os homens na atividade tradicional de pesca com uma
rede de mão. Conversaremos com as mulheres baloberas de Eticoga, as últimas Bijagó, e teremos oportunidade de conhecer o curandeiro que nos falará sobre as plantas medicinais Bijagó.
Almoço no Orango Parque Hotel. Jantar de despedida. Noite no Orango Parque Hotel.
Dia 10: Transporte para Quinhamel em 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)
Complemento Individual
Compl. Grupo 6-8 (ambos inclusive)

1 740€
260€
140€

INCLUI:





Transfers de/para aeroporto Bissau
Deslocações internas terrestres e marítimas
Alojamento com pensão completa (Bebidas não incluídas)
Entradas no 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"

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.

