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DELTA DO OKAVANGO

Nota: A ordem das atividades pode variar.

6º DIA:  CHOBE - RESERVA NATURAL DE MOREMI (DELTA 
DO OKAVANGO)  TI
Ao nascer do dia, saída para realizar um segundo safari 
fotográfico no Chobe. Regresso ao lodge para pequeno-al-
moço. Check-out e transfer em avioneta para o Moremi 
Crossing Lodge ou Gunn’s Camp. Estadia de 2 noites em 
regime de tudo incluído (refeições, snacks, bebidas locais, 
chás e cafés), participando em 2 atividades diárias à escol-
ha – cruzeiro-safari num tradicional mokoro ou barco a mo-
tor; safaris; e/ou caminhadas. Situada na parte oriental do 
Delta do Okavango, esta reserva natural herdou o nome de 
um antigo chefe de uma tribo local (BaTawana) que estava 
autorizada a viver nesta área protegida. O contraste entre 
áreas pantanosas, áridas e frondosas, onde se esconde o 
leopardo, faz de Moremi um lugar especial. 

7º DIA:  RESERVA NATURAL DE MOREMI (DELTA DO OKA-
VANGO)  TI
Estadia em regime de tudo incluído. Viva mais um dia em 
comunhão com a Natureza, desfrutando de 2 atividades 
diárias organizadas pelo lodge. Entre a bordo de um moko-
ro (canoa tradicional), desperte os sentidos numa camin-
hada ao ar livre, e/ou explore os canais do rio Boro num 
passeio de barco a motor enquanto contempla o pôr-do-
sol e se cruza com curiosos hipopótamos.

8º DIA:  RESERVA NATURAL DE MOREMI (DELTA DO OKA-
VANGO) - MAUN - ...  PA
Após o pequeno-almoço, transfer em avioneta ao aeropor-
to de Maun. Chegada, formalidades de embarque e partida 
em voo com destino à sua cidade de origem, via cidades de 
conexão. Noite e refeições a bordo.

9º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços. 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AF042 9 8 2.690 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 680€  TOTAL 3.370€

1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Victoria Falls, via cidades de conexão. Refeições e noite 
a bordo.

2º DIA:  ... - VICTORIA FALLS (ZIMBABUÉ)  SA
Chegada, formalidades aduaneiras e transfer (só com 
motorista) ao hotel. Descobertas pelo explorador David 
Livingstone, as lendárias Victoria Falls são uma das mais 
espetaculares quedas de águas em todo o mundo. De acor-
do com a hora de chegada, resto de dia livre para desco-
brir a povoação de Victoria Falls. Enquanto passeia terá a 
oportunidade de se cruzar com sinais das diferentes cul-
turas africanas que fazem parte da história desta cidade.  
Alojamento.

3º DIA:  VICTORIA FALLS  APA
Pequeno-almoço. Visita guiada das Victoria Falls, uma das 
sete maravilhas naturais do mundo. Com uma extensão de 
1.7kms, as cataratas transformam o plácido rio Zambeze 
numa corrente feroz, abrindo caminho por entre os desfi-
ladeiros. Passeie por entre os caminhos que possibilitam 
avistar e fotografar as quedas de água de múltiplas pers-
petivas, sentindo a beleza e grandiosidade deste cenário 
natural na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbabué. Ao final 
da tarde, embarque num incrível cruzeiro no rio Zambeze. 
Uma viagem ao pôr-do-sol onde se poderá cruzar com os 
hipopótamos, crocodilos e elefantes que aqui vivem. Re-
gresso ao hotel. Alojamento.

4º DIA: VICTORIA FALLS - CHOBE  PC
Pequeno-almoço e saída até ao Chobe Safari Lodge ou 
Chobe Bush Lodge, ambos situados na área do Parque 
Nacional Chobe. Estadia de 2 noites, incluindo 2 safaris fo-
tográficos e 2 cruzeiros-safari. Almoço no lodge. De tarde, 
realização do primeiro cruzeiro-safari no rio Chobe. Entre 
nesta aventura e tenha a oportunidade de observar uma 
das maiores concentrações de elefantes em África, a qual 
partilha o território com leões, girafas, chitas, búfalos, ja-
valis e mais de 400 espécies de aves. Jantar e alojamento. 

5º DIA: CHOBE  PC
Estadia em regime de pensão completa. Ao nascer do dia, 
saída para realizar um safari fotográfico pelo Parque Nacio-
nal de Chobe. Sigas as pegadas, ouça a música da natureza 
e procure avistar a vida selvagem que faz pulsar o Chobe. 
Regresso ao lodge e tempo livre para relaxar. Ao final da 
tarde, embarque em mais um cruzeiro-safari, assistindo 
ao pôr-do-sol e cruzando-se com os verdadeiros protago-
nistas deste espetáculo natural: hipopótamos, crocodilos, 
búfalos, zebras, leões, impalas, girafas, chitas, entre outras 
espécies que têm no Chobe o seu habitat natural. 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Partidas diárias com guia em inglês.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

DATAS DE SAÍDA    SAÍDAS DIÁRIAS

MARÇO 2018 A MARÇO 2019

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE HOTÉIS
Reserva Natural de Moremi
(Delta do Okavango) Moremi Crossing / Gunn’s Camp

Chobe Chobe Safari Lodge / Chobe Bush Lodge

Victoria Falls A’Zambezi River Lodge

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

BOTSWANA

Victoria Falls
Chobe

SUPLEMENTOS AÉREOS
LUFTHANSA / SOUTH AFRICAN AIRWAYS            L+W
1/3-30/6 + 1/9-15/12 BASE
1/7-31/8 100

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

Maun

VISTOS NÃO INCLUÍDOS   valores orientativos

Botswana  
Não é obrigatório o visto de entrada.
Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso. 

Zimbabué 30 USD
É exigido visto de entrada, que pode ser adquirido nas fronteiras do país. 
Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso. 

NOVAS TAXAS DE PAGAMENTO LOCAL
Valor orientativo 30 USD
A partir de 1 de Junho de 2017 passa a estar em vigor uma nova taxa turísti-
ca para apoiar a conservação da Natureza e o desenvolvimento sustentável 
do Botswana. A taxa de pagamento local deve ser paga à entrada no país 
(no aeroporto e/ou postos transfronteiriços) e é válida durante 30 dias, 
podendo ser utilizada num circuito com entradas múltiplas no território do 
Botswana.

NOVA TAXA DO PARQUE NACIONAL CHOBE NÃO INCLUÍDA
Chobe - National Park entrance fee & river usage levy. Taxa de pagamento 
local obrigatório: 15USD por pessoa/dia.
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PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AF042

VOOS

DATAS MAR ABR A JUN + NOV

Preço Base Lisboa 2.690 3.150
Total com Taxas : 680 3.370 3.830
Supl. Quarto Individual 260 305

DATAS JUL A OUT DEZ A MAR 19

Preço Base Lisboa 3.320 2.870
Total com Taxas : 680 4.000 3.550
Supl. Quarto Individual 640 100
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