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a vida no
seu ritmo
para curtir
a natureza
refúgios deliciosos
para um dia a
dia mais tranquilo
e inspirador

vamos voar
três destinos
para explorar
belas paisagens
no ártico, japão
e tanzânia
querido lelé
a arquitetura
bioclimática,
sempre atenta
a luz, águas
e ventos

e mais
herzog &
de meuron;
arthur casas;
inês schertel;
alberto lahós e
marco do carmo;
marina linhares
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tanzânia
bush
& beach

‘acreditamos que uma
viagem bem feita, além de
ser inspiradora e divertida,
une pessoas e muda vidas
para sempre.’ danilo fiorani,
fundador da owt

Quem
Fundada pelo viajante compulsivo e especialista Danilo
Fiorani em 2003, a OWT cria
viagens que promovem a
cultura e os costumes de
destinos elegidos a dedo,
aliando-os ao estilo e aos
interesses do viajante
contemporâneo.Com dez
anos de mercado, participa
de importantes feiras, como a
ILTM em Cannes e a Pure Life
Experiences em Marrakesh, e
atende viajantes em busca de
novas ideias e formatos para
as suas viagens.

Especialidade
Desenhar viagens sob
medida para pessoas que
buscam experiências únicas e
transformadoras.
Viajar hoje é…
Ter a oportunidade de
experimentar novos lugares,
interagir com diferentes
culturas e compartilhar
experiências para uma vida
toda.
Experiência inesquecível
Hospedar-se num acampamento itinerante especial

para acompanhar a grande
migração dos animais nas
planícies do Serengeti e
depois mergulhar e relaxar
nas praias de Zanzibar.

Ponto de encontro
Gnus e zebra reunidos numa
das planícies do Serengeti
durante a grande migração.

safári no serengeti, mergulho e ócio
nas praias de zanzibar formam uma
experiência inesquecível na áfrica

Considerado por muitos como um dos
melhores destinos do planeta para safáris
fotográficos, a Tanzânia é um país de muitas
maravilhas, com uma inigualável diversidade
de fauna e flora. É a casa da montanha
mais alta do continente africano, o Monte
Kilimanjaro e seu topo coberto de neve; das
planícies do Parque Nacional do Serengeti,
a área selvagem que serve de cenário para
a maior migração de animais do planeta; da
gigantesca cratera do vulcão Ngorongoro e
suas paisagens de tirar o fôlego; do Parque
Nacional do Lago Manyara, que abriga mais
de 400 espécies de pássaros; e das paradisíacas praias do arquipélago de Zanzibar, além
de vários outros parques e praias.
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Por que ir
Para viver experiências
autênticas na África, que
unem escalar um trecho
da montanha mais alta do
continente, explorar enormes
crateras de vulcões e
observar a fauna endêmica flamingos, zebras, babuínos,
hipopótamos e leões que
escalam árvores, entre muitos
outros -, no seu habitat
natural. Tudo acompanhado
de boa gastronomia e
hospitalidade singular.

Melhor época
De junho a outubro, quando
o clima é mais seco e frio.
Época ideal para acompanhar a grande migração
dos animais.

O que levar
Uma boa câmera fotográfica
Binóculo
Roupas de algodão em
cores neutras: tons de cáqui,
marrom, branco e bege
Casaco corta vento
Calça do tipo cargo
Suéter ou casaco de lã
Chapéu ou boné
Sapatos de caminhada
Trajes de banho
Óculos de grau (não é
recomendado o uso de lentes
de contato)
Óculos de sol
Repelente e Protetor solar

Vida selvagem
Nesta página, um bando de
flamingos reunidos, praia
em Zanzibar e uma mesa
posta ao ar livre durante
um safári. Na página ao
lado, o acampamento no
Serengeti e a imersão na
natureza selvagem.

Para viver uma experiência completa, é
preciso explorar todas as facetas da Tanzânia.
A primeira parada é nos arredores da cidade
de Arusha, às margens do cênico lago Duluti,
situado numa cratera de natureza exuberante.
Os três dias seguintes, na região do Lago
Manyara, onde vivem os leões que escalam
árvores, permitem explorar a beleza natural
incomparável da reserva durante o dia e
desfrutar as noites em uma casa instalada na
copa de uma árvore. Avistar animais em seu
habitat natural, no vulcão Ngorongoro, traz
uma nova perspectiva às belezas naturais
do país e servem de preparação para uma
experiência de hospedagem singular nas
planícies do Serengeti. Além de embarcar
no safári e rastrear as manadas de animais

selvagens, nesta etapa a hospedagem é um
acampamento itinerante especial, imerso na
paisagem estonteante sob o enorme céu
africano, com todos os mimos necessários
e localização privilegiada. Para finalizar,
praias cristalinas, sol e mar azul turquesa, no
arquipélago de Zanzibar.
Veja mais
owt.com.br

