VIAGEM

SAFARI NO QUÉNIA,

a experiência de uma vida
Fazer um safari no Quénia é uma experiência única na vida e já há muito que andava
a sonhar com isso. A diversidade da vida animal avista-se mal se sai do aeroporto.
Zebras na berma da estrada. A excitação é total e a expetativa aumenta.
POR Catarina Duarte

Os dois primeiros dias foram passados na Reserva de Masai Mara e, logo no
primeiro game drive (é assim que chamam as saídas para procurar os animais),
tive a sorte de avistar, entre outros, os mais difíceis de todos, os famosos “Big Five”.

Os dois primeiros dias foram passados na Reserva de
Masai Mara e, logo no primeiro game drive (é assim que
chamam as saídas para procurar os animais), tive a sorte de avistar, entre outros, os mais difíceis de todos, os
famosos “Big Five”: leopardos, rinocerontes, elefantes,
leões e búfalos. UAU! E eu que já estava encantada com
as zebras, as girafas e os gnus, que abundavam no parque… De repente, estes passaram a ter menos impacto…
O parque é enorme, com muita vegetação e uma grande
diversidade de animais, o que torna a procura mais interessante.
O segundo dia ficou marcado pelo passeio no balão de ar
quente. É certo que não é uma atividade barata, conte pa-

gar entre 400 e 500 dólares, mas é imperdível! Mesmo!
Saí do Mara Sopa Lodge, onde fiquei muito bem instalada, às 04h20, para chegar a tempo de entrar no balão
e ver o nascer do sol. A brisa matinal obriga a levar um
casaco, que logo despi, por causa da chama de gás propano, a mais de 100 graus, que fazia mover o balão. Uma
hora no ar, num balão com 16 lugares, comandado pelo
capitão Sebastian: nascido no Quénia, filho de pai sueco,
e que já faz este trabalho há 30 anos. Sebastian vai virando o balão conforme vê os animais, sempre em busca do
melhor ângulo para os clientes. As máquinas não param
de disparar, todos querem apanhar o melhor momento.
Ver de cima os animais tem um sabor especial. Uma hora
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depois, aterramos e somos levados para o meio da savana, onde nos servem um pequeno-almoço de luxo, com
direito a champagne e tudo. Segue-se mais um game drive e o almoço é servido junto ao rio Masai, onde tivémos
o primeiro contacto com os hipopótamos. Um ranger do
parque recebeu o grupo e ofereceu-nos um passeio guiado, no qual ensinou imensos factos sobre este animal.
Confesso que fiquei surpreendida, quando soube que o
hipopótamo é dos maiores predadores. Com aquele “ar”
tão tranquilo, quem diria que é capaz de correr a 30 km/
hora, apesar das três toneladas que chega a pesar? Terminado o passeio, ainda passámos por uma vila Masai,
onde os habitantes nos cobraram dinheiro para entrar…
A curiosidade fez-me pagar e não deixou de ser interessante ver as casas construídas pelas mulheres da tribo,
feitas em três meses com fezes de vaca. Por mim o dia
não acabava, de tão perfeito.
O lago Nakuru foi o segundo ponto de paragem, o que
implicou muitas horas na estrada… Depois de ver tantos
animais na Reserva de Masai, não consegui ficar impressionada. Esperava uma mancha cor-de-rosa de flamin152 CRISTINA NOVEMBRO

Com aquele “ar” tão tranquilo,
quem diria que é capaz de correr
a 30 km/hora, apesar das três
toneladas que chega a pesar?

gos, mas eram apenas meia dúzia. É certo que o lago é
bonito, mas senti que as longas horas de caminho não
compensaram. Ou se calhar estou a ser injusta.
A última paragem foi a Reserva de Amboseli, com o Monte Kilimanjaro como pano de fundo. Isto, por si só, já era
mais do que motivo de entusiasmo. No entanto, quando
o operador de turismo que eu contratei me diz que vou
ficar no Kibo Safari Camp, nem queria acreditar e voltava à pergunta, “onde vou ficar mesmo?”. Este campo
está cotado como um dos melhores, em Amboseli, fica
apenas a dois quilómetros da entrada do parque e é composto por tendas de luxo, no meio da savana. Quando
cheguei, era tudo o que sonhava e ainda mais, porque,
além dos espaços bem conservados e em harmonia com
o meio ambiente, o staff é de uma simpatia extrema.
Os game drive na Reserva também não desiludem, com
os elefantes e as girafas em grande destaque, por se moverem em grupo, passando por diversas vezes junto aos
carros. E aqui, ao contrário do que vi em Masai Mara, os
animais tendem a estar mais juntos, independentemente da sua espécie. Zebras, búfalos, hipopótamos, elefan-

tes, todos convivem em total sintonia. A maior diferença entre estas duas reservas prende-se com o facto de,
em Masai, não existir tanta definição dos trilhos, o que
permite maior flexibilidade na aproximação aos animais, enquanto que, em Amboseli, não se pode sair dos
caminhos delineados.
Só o Monte Kilimanjaro teimava em não aparecer, escondendo-se sob as nuvens… ao fim do dia, porém, lá surgiu
e ainda consegui ver um resto de neve, que tem vindo
a diminuir com o passar dos anos. Estima-se que, em
2033, já não tenha neve, o que poderá colocar em risco
algumas espécies. Mesmo estando a aproximadamente
10 quilómetros da Reserva, a água que escorre do gelo
infiltra-se na terra e forma lagos e pântanos naturais,
essenciais à manutenção do ecossistema existente no
parque de Amboseli.
Cinco dias depois, com três reservas naturais visitadas,
mais de duas mil fotos tiradas, cerca de 50 clipes de vídeo, nada disto será suficiente para descrever o que senti
e vivi. Fazer um safari é daquelas aventuras da vida que
são obrigatórias. Ponto. E esta já ninguém me tira!
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Se ficar um dia por Nairobi,
não pode perder:

DICAS IMPORTANTES:

O Giraffe Center tem um custo de 10 dólares e dá-lhe a oportunidade de
alimentar uma girafa e de trocar mimos e brincadeiras com ela. É muito
engraçada, a interação com este animal de pescoço alto.
O David Sheldrick Elephant Orphanage – tal como o nome indica, é um
orfanato dedicado ao resgate de elefantes que ficaram sozinhos, ou porque
a mãe morreu de causas naturais, ou porque ficou presa numa armadilha
ou, ainda, porque não conseguiu acompanhar a manada nas suas migrações. Tem um custo de 5 dólares e horário fixo das 11h às 12h, a hora em que
os elefantes estão a ser alimentados. É uma causa nobre, que tem salvado
muitos elefantes, os quais, uma vez criados, são integrados novamente no
habitat natural. Pode adotar um deles por apenas 50 dólares anuais, recebendo fotos e e-mails mensais, a dar conta do seu crescimento.
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A LEVAR: roupa fresca e confortável, porque
vai ficar cheio de pó; um casaco para aguentar a brisa matinal; repelente acima de 40%
DEET; uma máquina fotográfica com uma
boa zoom, porque, muitas vezes, os animais
vão estar longe; um chapéu ou boné, para se
proteger do sol, pois mesmo andando sempre dentro de uma carrinha ou de um jeep, o
tejadilho vai estar aberto, para se ver melhor
os animais e, como tal, ficará exposto ao sol.
Prepare-se para muitas horas de viagem, na
maioria das vezes em estradas esburacadas.
Abra a mente, porque irá encontrar uma realidade certamente diferente da sua. As ruas
fora das reservas naturais têm muito lixo, a
maioria do povo é pobre, irá ver muitas crianças na rua, mas, no meio de tudo isto, são
afáveis e estão sempre com um sorriso no
rosto.
Palavras fundamentais: “Jambo” (Olá); “Karibu” (bem-vindo); “Hakuna Matata” (sem
problemas) e “Asante” (obrigado/a).
A agência de viagens Freemindtravel associou-se a alguns operadores turísticos locais
e já tem, disponíveis, pacotes para quem
quiser realizar um safari no Quénia ou na
Tanzânia. Tudo feito à medida e personalizado, com preços a partir de 800 euros (sem
avião).

