
VIAGEM 
ÁFRICA ORIENTAL

Os Portugueses ao
Encontro da sua  
História

UMA VIAGEM:

Marca Exclusiva do Centro Nacional de Cultura

PARCERIA:
WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT | RNAVT 4018

SÁBADO, 25 AGOSTO – 26 DE AGOSTO
LISBOA – ZANZIBAR (TANZÂNIA)

11h30  voo Turkish Airlines via Istambul (18h10 – 19h50) com 
destino a Zanzibar 
03h15  chegada a Zanzibar 
            transfer e alojamento no Hotel****

DOMINGO 26 AGOSTO
ZANZIBAR

Manhã livre 
12h30  almoço no Hotel****
            visita ao centro histórico de Stone Town (UNESCO) 
incluindo o Forte Velho construído no local de uma antiga
            Igreja portuguesa
19h30  jantar em restaurante
            alojamento no Hotel****

SEGUNDA-FEIRA 27 AGOSTO
ZANZIBAR – KILWA MASOKO

08h30  pequeno almoço e check out do hotel
09h30  ferryboat para Dar es Salaam
11h30  chegada a Dar es Salaam 
            visita ao Museu Nacional – Casa de Cultura

13h00  almoço em Dar es Salaam no restaurante Chef’s Pride
14h00  viagem em autocarro até Kilwa (325 km - mapa)
20h30  chegada, jantar e alojamento no Kilwa Pakaya Hotel e/ou 
Kimbilio Lodge***

TERÇA-FEIRA 28 AGOSTO
KILWA KISIWANI

09h00  pequeno-almoço no Hotel
            visita ao Forte de Santiago em Quíloa (UNESCO)
13h00  almoço em restaurante local
            continuação das visitas em Kilwa 
            visita ao Night Market em Kilwa Masoko 
19h30  jantar e alojamento no Hotel***

QUARTA-FEIRA 29 AGOSTO 
KILWA KISIWANI – PEMBA (MOÇAMBIQUE)

08h00 pequeno-almoço e check out do hotel
           partida em direcção a Dar es Salaam (325km) para voo da 
LAM com destino a Pemba
13h30 almoço em Dar es Salaam
16h45 voo LAM para Pemba (Moçambique)
16h55 chegada e transfer ao Avani Pemba Beach Hotel*****
           tempo livre 
           jantar e alojamento no Hotel

COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

 TANZÂNIA E MOÇAMBIQUE

Na sua rota para a Índia, os Portugueses exploraram a costa oriental africana 
e fixaram-se numa série de pontos da costa, cujo centro coordenador estava 

baseado na ilha de Moçambique, que se tornou numa das principais escalas da 
Carreira da Índia, e cuja base económica se localizava em Sofala, aonde chegava 

o ouro vindo do Zimbabwe, O estabelecimento dos Portugueses foi possível devido 
à derrota do sistema muçulmano que controlava o litoral africano, cuja cidade 

mais importante era Quíloa. Ao longo do século XVI, os Portugueses criaram várias 
bases desde Mombaça até Sofala e começaram a penetrar para o interior ao longo 

do vale do Zambeze. Nesta viagem iremos à descoberta desses locais da primitiva 
instalação portuguesa na África oriental. Não sendo possível visitar o Quénia, 

por motivos de segurança, começaremos o nosso périplo em Zanzibar e Quíloa, na 
Tanzânia, para depois visitar as principais posições quinhentistas no actual território 

moçambicano, ao mesmo tempo que teremos oportunidade de apreciar as inconfundíveis 
paisagens africanas.

                                                                                                                          
 João Paulo Oliveira e Costa



PROGRAMA INCLUI:
• Guia especialista para toda a viagem;
• Acompanhamento Tryvel;
• Hotéis e bagageiros; 
• Todos os transportes;
• Todas as refeições, água, chá ou café à refeição, 1,5 
litro de água por dia (fora dos hotéis);
• Entradas em todos os monumentos;
• Taxas de aeroporto;
• Vistos e seguro.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
 •  Outras bebidas à refeição e despesas pessoais.

NOTA:
Os participantes nas viagens do Ciclo “Os 
Portugueses ao Encontro da Sua História” que 
não sejam sócios do Centro Nacional de Cultura, 
beneficiam da possibilidade de se tornarem sócios 
temporários com isenção do pagamento de joia e 
de quotas por um período de 3 meses. Findo este 
tempo, caso o desejem, poderão efetivar a sua 
inscrição definitiva, sempre com isenção de joia.

PARCERIA:   APOIO:

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

25 AGOSTO A 
8 SETEMBRO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

7900€

900€

QUINTA-FEIRA 30 AGOSTO
PEMBA

08h30  pequeno-almoço
            visitas em Pemba incluindo 

a Catedral de São Paulo e o Forte 
de São Luis

13h00  almoço em restaurante local

            continuação de visitas em Pemba 
e regresso ao hotel

19h30  jantar e alojamento no Hotel*****

SEXTA-FEIRA 31 AGOSTO
PEMBA – ILHA DE MOÇAMBIQUE

07h30  pequeno-almoço, check out e saída em 
autocarro em direcção à Ilha de Moçambique 

(408 km - mapa)
13h30  chegada, check in e almoço no Boutique 

Hotel Feitoria 
            visitas na ilha de Moçambique que incluem ao 

longo da permanência neste local; 
            Fortaleza de São Sebastião, Capela de Nossa 

Senhora do Baluarte, Capela de São Francisco Xavier, 
Colégio

            Jesuíta e Capela de São Paulo (Palácio do 
Governador), Igreja da Misericórdia e Hospital, Igreja de 

Nossa
            Senhora da Saúde, Igreja e Fortim de Santo António. 

19h30  jantar em restaurante local 
            alojamento no Hotel

SÁBADO 1 SETEMBRO
ILHA DE MOÇAMBIQUE - NAMPULA

09h00  pequeno-almoço no hotel 
            continuação das visitas na Ilha de Moçambique

13h00  almoço e check out do hotel 
14h30  continuação de visitas na Ilha de Moçambique

18h30  partida em direcção a Nampula (181 km -mapa) 
21h30  check in, jantar e alojamento no Hotel Montebelo ****

DOMINGO 2 SETEMBRO
NAMPULA – BEIRA

08h30  pequeno-almoço e transfer ao aeroporto 
11h35  voo Lam em direcção a Beira (com escala)

14h20  transfer do aeroporto para almoço e visitas no centro Histórico da Beira 
20h00  check in, jantar e alojamento no Hotel Sena Business & Spa Hotel*****

SEGUNDA-FEIRA 3 SETEMBRO
BEIRA 

09h00  pequeno-almoço 
            visitas na Beira

13h00  almoço
14h30  continuação da visita na Beira

18h30  jantar e alojamento no Hotel Sena Business & Spa Hotel*****

TERÇA-FEIRA 4 SETEMBRO
BEIRA – VILA DE SENA - CAIA

07h30  pequeno-almoço no hotel e saída de autocarro em 
direcção a Vila de Sena (334km - mapa)
12h30  picnic organizado com o Hotel Sena Business & Spa 
Hotel**** 
            continuação da viagem até Vila de Sena
17h00  visita à Fortaleza de São Marçal de Sena 
18h00  viagem até Caia (60km mapa)
19h30  jantar e alojamento em Caia no Mphingwe Lodge e/ou Cua 
Cua Lodge ***

QUARTA-FEIRA 5  SETEMBRO
CAIA - QUELIMANE – MAPUTO

07h00  pequeno-almoço, check-out do Hotel e viagem de 
autocarro até Quelimane (210 km - mapa)
10h30  chegada a Quelimane e visita panorâmica desta cidade 
que foi o primeiro local de paragem de Vasco da Gama
            e uma das bases portuguesas no século XVI.
12h30  snack em Quelimane

14h15  voo LAM para Maputo
16h00  chegada e transfer ao Hotel Polana *****
            tempo livre
19h30  jantar e alojamento no Hotel

QUINTA-FEIRA 6 SETEMBRO
MAPUTO

09h00  pequeno almoço no Hotel
            visitas em Maputo que incluem;
            Museu de História Natural, Fortaleza da Nossa Senhora da 
Conceição, Museu Nacional das Artes
12h30  almoço em restaurante local
19h30  jantar e alojamento no Hotel *****

SEXTA-FEIRA 7 SETEMBRO
MAPUTO

09h00  pequeno almoço no Hotel
            visitas em Maputo
12h30  almoço em restaurante local

            tarde livre
19h30  jantar e alojamento no Hotel *****

SÁBADO, 8   SETEMBRO
MAPUTO - LISBOA

05h30  check out do Hotel e transfer ao aeroporto para voo TAP 
de regresso a Lisboa
08h10  partida de voo TAP para Lisboa
18h05  chegada a Lisboa

 Fim da viagem


