
DESTINO:

QUÊNIA



Jornada UNQUIET: 
Quênia – 7 noites / 8 dias
(13 a 20 novembro 2022)



DAY BY DAY - Dia 1 (13 de Novembro)

Nairóbi 

Bem-vindo ao Quênia!

Chegaremos ao Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta em Nairobi, onde seremos 
recebido pelo guia do nosso Sky Safari. Capital do Quênia e centro tecnológico da 
África, com um parque nacional espalhado sob seus arranha-céus, Nairóbi é única. 
Seremos levados para longe da agitação até o hotel boutique Hemingways, um re-
fúgio suntuoso de calma, construído em uma antiga plantação de café aos pés das 
colinas de Ngong. 

A localização é ideal para explorar – além de atividades como alimentar os ani-
mais no Giraffe Centre, conheceremos elefantes órfãos no Sheldrick Wildlife Trust 
ou visitaremos o Karen Blixen Museum, inspirado na vida da personagem principal 
do icônico filme “Out of Africa”. Quem optar, simplesmente, por relaxar no hotel, 
poderá passear pelos amplos jardins, repletos de pássaros da rica fauna local, mer-
gulhar na piscina, tomar um chá da tarde no terraço ou saborear coquetéis no bar 
Hemingways. Pernoite em Nairóbi.



DAY BY DAY – Dia 2 (14 de Novembro)

Nairóbi / Parque NacioNal de Meru 

Café da manhã no hotel. Check-out e traslado ao Aeroporto Wilson Nairobi, porta 
de entrada para os safáris aéreos do Quênia. Hora de embarcarmos no nosso voo 
particular! Um vasto deserto, o Parque Nacional de Meru apresenta selva, rios cau-
dalosos, pântanos, pastagens cáqui e imensos capinzais, todos entrelaçados sob 
um céu africano aparentemente interminável. Pouco visitado e intocado, poucos 
lugares são comparáveis. O parque cobre 1.800 quilômetros quadrados e é o núcleo 
de um ecossistema que inclui as reservas Kora, Bisandi, North Kitui e Rahole, além 
de mais de 5.000 quilômetros quadrados de natureza selvagem. Meru ficou famo-
so na década de 1960 através do livro best-seller de Joy Adamson, “Born Free”, a 
verdadeira história de Elsa, a leoa, e sua libertação na natureza. O longa-metragem 
de 1966, estrelado por Virginia McKenna e Bill Travers, foi o primeiro de seu tipo a 
retratar animais selvagens como criaturas cativantes. George Adamson continuou 
a trabalhar com leões, vivendo ao sul do Parque Nacional de Meru, até sua morte 
em 1989. Tanto Joy Adamson quanto a leoa Elsa estão enterradas lá. 

O Elsa’s Kopje fica no coração do parque, empoleirado ao redor da colina rochosa 
de Mughwango e oferece vistas de 360 graus que se estendem do pico de 5.200 me-
tros de altura do Monte Quênia a leste, até praticamente o infinito a oeste. Abaixo da 
colina está o local do acampamento de George Adamson, e a colina era o playground 
da leoa Elsa. Há uma fonte fértil a leste da colina e os hóspedes podem observar vastas 
manadas de elefantes, búfalos e girafas cruzando as planícies abaixo. O Elsa’s Kopje 
é um dos dois únicos lodges do Parque Nacional. Nós, viajantes UNQUIET, teremos 
uma experiência particular neste vasto deserto. Pernoite em Meru.



DAY BY DAY – Dia 3 (15 de Novembro)

Parque NacioNal de Meru 

Nossa melhor chance de avistar animais é no início da manhã ou no final da tarde, 
então nos levantaremos cedo para explorar a savana. Depois de uma manhã cheia 
de emoção, retornaremos ao lodge para relaxar e desfrutar do ambiente tranquilo. 
Exploraremos mais o Parque Nacional de Meru em um passeio de carro com uma 
surpresa UNQUIET ao pôr do sol, antes de retornarmos ao alojamento para o jantar. 
Meru tem uma enorme diversidade de habitat e vida selvagem, de florestas frescas a 
3.400 pés a oeste, descendo para planícies semidesérticas de 1.000 pés com baobás 
gigantes e árvores. Tem treze rios claros alimentados por nascentes alinhados com 
palmeiras e floresta ribeirinha, e é lar de hipopótamos. Este é o país dos leões e ele-
fantes, mas, também, descobriremos espécies raras, incluindo caracal, o belo antí-
lope lesser kudu, o lobo-da-terra e mais de 400 espécies de pássaros. O parque tam-
bém conta com um santuário de rinocerontes de 84 quilômetros quadrados, abrigo 
de mais de 60 rinocerontes pretos e brancos. Pernoite em Meru.



DAY BY DAY – Dia 4 (16 de Novembro)

Parque NacioNal de Meru / Parque de coNservação loisaba 

Após o café da manhã, embarcaremos em nosso voo particular de Meru para Losaiba. 
Local de safáris inesquecíveis, paisagens de tirar o fôlego, alta aventura, uma sen-
sação de exclusividade e uma iniciativa inovadora em relação à conservação são as 
marcas do Parque de Conservação Loisaba, um dos destinos mais emocionantes do 
Quênia. Situada no norte de Laikipia, é uma paisagem arrebatadora de vales fluviais 
ondulantes, florestas ricas e planícies abertas, lar dos Big Five, raridades ameaçadas 
de extinção, como cães selvagens e mais de 260 espécies de pássaros. Como a vida 
selvagem é diversa aqui, nossas opções para safáris são igualmente variadas. O con-
temporâneo e luxuoso Elewana Loisaba Tented Camp – empoleirado em uma escar-
pa, com vistas ininterruptas para o Monte Quênia – oferecerá excelentes safáris com 
a cara da UNQUIET. Pernoite em Loisaba.



DAY BY DAY – Dia 5 (17 de Novembro)

Parque de coNservação loisaba

O dia está cheio de atividades para escolhermos. Para os viajantes UNQUIET  
habituados a cavalgadas, um passeio a cavalo em meio à savana é uma das manei-
ras mais emocionantes de observar de perto os animais selvagens. Outras opções 
de safáris mais radicais incluem rotas de mountain bikes e raftings pelos cânions. 
Para contemplar o pôr do sol, um passeio de camelo é a pedida. É aqui que nós, 
viajantes UNQUIET, veremos de pertinho os trabalhos de preservação de Loisaba, 
uma referência mundial em sustentabilidade. Por isso, visitaremos a sede da as-
sociação de conservação para aprender sobre o trabalho extraordinário de rangers 
e seus cães farejadores – Warrior, Machine, Memusi e Nanyokie – e da equipe 
anti-caça, para aprendermos sobre a proteção da natureza neste lugar quase in-
tocado. Pernoite em Loisaba.



DAY BY DAY – Dia 6 (18 Novembro)

Parque de coNservação loisaba / Masai Mara

Nesta manhã, partiremos para o Masai Mara. Depois de voarmos cerca de 90 minu-
tos, pousaremos no meio da Reserva Masai Mara. Em nenhum outro lugar da África a 
vida selvagem é mais rica do que o magnífico Masai Mara. Criaturas em abundância 
vagam por essas vastas planícies pontilhadas de acácias em rotas que permanecem 
intocadas há milênios. A migração sazonal de dois milhões de gnus, zebras e gazelas 
cruzando o parque em direção ao vizinho Serengeti é um dos maiores espetáculos da 
Mãe Natureza. A profusão da vida animal aqui – de 450 espécies de aves aos maiores 
mamíferos da terra, faz deste o lugar preferido da UNQUIET para vivenciar inesque-
cíveis safáris. E o lodge que escolhemos, o Elewana Sand River Masai Mara, reserva 
boas surpresas. Nos sentiremos no filme “Out of Africa” neste acampamento cheio 
de estilo e detalhes que remetem aos anos 1920. A madeira escura, os dosséis drape-
ados e os móveis antigos conferem ares de uma viagem ao glamour do passado em 
meio ao coração da savana africana. Passaremos a noite às margens do sereno Sand 
River, onde de um jeito bem UNQUIET, observaremos muitas manadas atravessando 
de uma margem à outra das nossas próprias varandas. Pernoite em Masai Mara.



DAY BY DAY – Dia 7 (19 Novembro)

Masai Mara

Masai Mara nunca irá nos decepcionar. Os encontros com animais – muitas vezes 
tão perto de nós – são experiências UNQUIET inesquecíveis. As atividades de hoje 
são safáris e visitas à tribo Masai da região, para aprendermos mais sobre a cultura 
deste povo ancestral. Pernoite em Masai Mara.



DAY BY DAY – Dia 8 (20 Novembro)

Masai Mara

Depois de tanta aventura, relaxaremos durante o café da manhã antes de  
embarcarmos em nosso voo particular de volta para Nairóbi. 

Fim da Jornada UNQUIET! 



Hotéis previstos

Noites

01

02

02

02

Nairóbi

Parque Nacional de Meru

Parque de Conservação Loisaba

Masai Mara

Hemingways

Elesana Elsa’s Kopje

Elewana Loisaba Tented Camp

Elewana Sand River

Meia pensão

Pensão completa

Pensão completa

Pensão completa

destiNo Hotel regiMe

inclui

•	 Meia pensão em Nairóbi
•	 Pensão completa e todas as bebidas nos lodges de Meru, 

Loisaba e Masai Mara (exceto bebidas premium, como 
champanhe francês, uísque de malte, outras bebidas 
destiladas premium e todos os vinhos da Lista de Vinhos 
Exclusiva da Elewana)

•	 Todos os safáris em um veículo 4x4 compartilhado e 
atividades conforme mencionado no itinerário

•	 Todos os voos (os horários dos voos podem variar dependendo 
das razões operacionais)

•	 Todas as taxas de embarque, taxas de segurança, sobretaxas de 
combustível, etc., para os voos mencionados acima

•	 Todos os traslados de aeroporto e pista de pouso de e para 
pousadas e acampamentos, começando e terminando em 
Nairóbi (JKIA) 

•	 Serviços de um motorista-guia em inglês
•	 Todas as taxas de entrada e taxas de concessão do Parque 

Nacional
•	 Serviço de lavanderia
•	 Seguro de Evacuação de Emergência Médica

Não inclui

•	 Voos internacionais de e para o Quênia
•	 Vistos
•	 Seguro de viagem
•	 Gorjetas 
•	 Outras atividades do lodge não 

mencionadas no itinerário acima, 
como um safári de balão de ar quente 
sobre o Masai Mara, por exemplo

•	 Despesas pessoais, como despesas de 
loja de curiosidades, telefonemas, etc.

•	 Teste de covid


