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Ruanda - Em busca dos Gorilas  
04 Dias / 03 Noites 

Saída: Diárias 

27 anos de experiência e qualidade! 

Embora a caminhada a procura do Gorila-das-Montanhas é fisicamente exigente, a beleza da floresta e da paisagem a 
tornará muito divertida. Uma vez encontrado, todo cansaço é esquecido, e a experiência é muitas vezes descrita como 

a mais profunda e inesquecível. 
 
1º Dia – ... / Kigali 
Chegada a Kigali, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
2º Dia – Kigali / Kinigi 

Após café da manhã, viagem de aproximadamente 2h30 com destino à região dos vulcões Virunga, um dos últimos 

lugares onde se podem encontrar os gorilas da montanha em seu habitat natural. Chegada ao lodge, jantar e 
hospedagem. 
 
3º Dia – Kinigi / Parque Nacional dos Vulcões / Kinigi 
Café da manhã e saída bem cedo em direção ao centro de visitantes do Parque Nacional dos Vulcões, que abriga umas 
das espécies mais ameaçadas de extinção do planeta. Depois de ser apresentado a um dos grupos (famílias) de gorilas 
que foram habituados com a presença humana, o guia do parque, que é extremamente profissional e estará presente 

durante todo o passeio, passará instruções detalhadas sobre as regras e o comportamento que deverá ser adotado 
durante a caminhada e observação dos gorilas. Em seguida, traslado até o ponto onde será iniciada a caminhada. 
Retorno ao hotel pela tarde, almoço e restante do dia livre para atividades pessoais. Jantar e hospedagem 
 
OBS: Em Ruanda, existem aproximadamente dez grupos de gorilas habituados com a presença humana e que podem ser visitados no 
máximo por 8 pessoas ao dia. O encontro com gorilas é limitado a 1 hora. O percurso em busca pelos gorilas pode durar entre 1 a 8 
horas e pode alcançar altitudes superiores aos 2.500 m. Lembrando que o terreno é íngreme e pode haver trechos com muito barro. 
Pode chover a qualquer momento, por isso é recomendável levar roupa impermeável e botas de trekking. 
 

4º Dia – Kinigi / Kigali / ... 
Em horário determinado, saída com destino ao aeroporto de Kigali (percurso de aproximadamente 2h30) para 

embarque em voo de retorno e fim dos nossos serviços.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 
Kigali 1 Flame Tree Village Primeira 

Kinigi 2 Gorilla Mountain View Lodge Primeira 

02 
Kigali 1 Kigali Serena Hotel Primeira Superior 

Kinigi 2 Virunga Lodge Primeira Superior 

03 
Kigali 1 Kigali Serena Hotel Primeira Superior 

Kinigi 2 Sabyinyo Silverback Lodge Luxo 

04 
Kigali 1 Kigali Serena Hotel Primeira Superior 

Kinigi 2 Bisate Eco Lodge Top Luxo 

 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção  Validade 

Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

01 10Jan a 15Dez'18 1.516 1.267 1.895 5.154 4.308 6.443 

02 

10Jan a 15Mar'18 
01Jun a 31Out'18 

3.348 3.098 4.002 11.383 10.533 13.607 

16Mar a 31Mai'18 

01Nov a 15Dez'18 
2.345 2.093 2.573 7.973 7.116 8.748 

03 

01Jan a 31Mar'18 
01Nov a 15Dez'18 

3.463 3.210 4.184 11.774 10.914 14.226 

01Abr a 30Mai'18 2.782 2.532 3.005 9.459 8.609 10.217 

31Mai a 31Out'18 3.905 3.653 4.722 13.277 12.420 16.055 

04 

01Mar a 30Mai'18 

16Out a 15Dez'18 
4.187 3.937 5.955 14.236 13.386 20.247 

31Mai a 15Out'18 5.031 4.779 7.220 17.105 16.249 24.548 

À incluir imposto 

IMPORTANTE:  
Taxa de Permissão para visita de 1 dia aos Gorilas no Parque Nacional dos Vulcões – US$ 1.550 POR PESSOA 

Pagamento à vista em depósito no momento da solicitação da reserva. 
Valor não reembolsável após confirmação. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Real, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,40 da data 
de 18/01/2018 e estão sujeitos à variação cambial. 
ATENÇÃO: Valores válidos para apartamento individual em viagens com mínimo dois ou mais passageiros. 

 

O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Pensão completa (almoço e jantar) nos lodges de Kinigi; 

- Traslados de chegada e saída em serviço regular com assistência em idioma inglês;  
- Transporte em veículo 4x4, em serviço regular com motorista/guia em idioma inglês; 
- Visita aos Parques Nacionais compartilhada com outros passageiros, com orientação em idioma inglês; 
- Água mineral durante a caminhada; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 04 (quatro) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos 
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaporte e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Taxa de Permissão para visita aos Gorilas no Parque Nacional dos Vulcões – pagamento efetuado à parte; 

- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
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- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- O que não estiver especificado como incluído. 
 

 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 

em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes: 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  

- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local. A visita 
aos gorilas é realizado com outras pessoas de diferentes nacionalidades e costumes; 

- Necessário mínimo dois passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de no máximo 15 Kg por pessoa (incluindo bagagem de mão); 

- As bagagens para a viagem devem ser soft bags, ou seja, tem que ser flexíveis para que possam ser acomodadas nos 
voos e carros; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
- Para participar do trekking o passageio deve ter, no mínimo, 15 anos de idade; 
- Permissões adquiridas não poderão ser alteradas ou repassadas para outros passageiros; 
- A taxa de permissão para visita aos gorilas deve ser pré-paga ao solicitar a reserva do pacote. Uma vez confirmado, 
não será reembolsável em caso de cancelamento; 
- A permissão para visita aos gorilas é muito limitada e a demanda em busca dessa experiência na alta temporada 
(Junho a Setembro e meados de Dezembro a Fevereiro) é muito grande, portanto aconselhamos reservar com pelo menos 3 

a 6 meses de antecedência; 
- A preservação no Parque Nacional de Virunga é de extrema importância. Os guias poderão impedir a sua visitação aos 
gorilas por qualquer motivo que possa colocar em perigo os gorilas;  
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

RUANDA 

                
           PASSAPORTE 
  

✓  
Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

VISTO 

✓  
O visto possui entrada única de até 90 dias e 

pode ser obtido na chegada ao aeroporto, 
mediante pagamento de taxa (aprox. US$ 50), 

ou online pelo site: 
https://visas.immigration.go.ug/ 

CERTIFICADO INTERNACIONAL 
DE VACINA CONTRA FEBRE 

AMARELA 

✓  
Deve ser providenciado no prazo mínimo de 10 

dias antes do embarque 
 

              ✓ - obrigatório |  - não obrigatório 

https://visas.immigration.go.ug/

