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CHOBE

aduaneiras e transfer (só com motorista) ao hotel. Desco-
bertas pelo explorador David Livingstone, as lendárias Vic-
toria Falls são uma das mais espetaculares quedas de águas 
em todo o mundo. Tarde livre para descobrir a povoação 
de Victoria Falls. Enquanto passeia terá a oportunidade de 
se cruzar com sinais das diferentes culturas africanas que 
fazem parte da história desta cidade. Alojamento.

*Nota: Possibilidade de realizar, mediante noite extra, uma 
excursão opcional de dia completo à principal região viní-
cola da África do Sul. - consulte-nos.

6º 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 até ao pôr-do-sol onde se poderá cruzar com 
os hipopótamos, crocodilos e elefantes que aqui vivem. Re-
gresso ao hotel. Alojamento.

7º DIA:  VICTORIA FALLS - PARQUE NACIONAL DE CHOBE 
(BOTSWANA)  PC
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer em direção 
ao Botswana com destino ao Parque Nacional de Chobe. 
Uma das principais reservas de vida selvagem em África, o 
Chobe conta com uma grande diversidade de mamíferos e 
mais de 450 espécies diferentes de aves. Almoço e jantar 
no lodge. Alojamento num lodge na área do parque.

8º DIA:  PARQUE NACIONAL DE CHOBE   PC
Pequeno-almoço. Saída para realizar um safari fotográfico 
(em veículo aberto) pelo Parque Nacional de Chobe. Ouça 
a música da natureza e procure avistar a vida selvagem que 
faz pulsar o Chobe. Regresso ao lodge e tarde livre para 
relaxar. Ao final da tarde, parta num novo safari e tenha a 
oportunidade de observar uma das maiores concentrações 
de elefantes em África, a qual partilha o território com 
leões, girafas, chitas, búfalos e javalis. Almoço e jantar no 

lodge. Alojamento num lodge na área do parque.

9º DIA:  PN DE CHOBE - VICTORIA FALLS - ...   PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, saída para transfer 
ao aeroporto de Victoria Falls e embarque em voo com 
destino à sua cidade de origem, via cidade(s) de conexão. 
Refeições e noite a bordo. 

10º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços. 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AF034K 10 4 2.070 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 726€  TOTAL 2.796€
1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino à 
Cidade do Cabo, via cidades de conexão. Refeições e noite 
a bordo…

2º DIA:  ... - CIDADE DO CABO  SA
… Chegada à Cidade do Cabo, capital da África do Sul. 
Formalidades aduaneiras, assistência e transfer ao hotel. 
Resto de tempo livre para um primeiro contacto com a “ci-
dade-mãe”, uma terra de múltiplos encantos esculpida pela 
natureza. Alojamento.

3º DIA:  CIDADE DO CABO (PENÍNSULA DO CABO)  APA
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro à Península do Cabo. 
Partida num passeio panorâmico ao longo da costa atlân-
tica, passando pelo subúrbio cosmopolita de Sea Points 
e Camps Bay. Continuação até à vila piscatória de Hout 
Bay, um dos segredos mais bem guardados da Cidade do 
Cabo. Navegação (opcional) até Duker Island para ver os 
lobos-marinhos que habitam a ilha. A viagem continua até 
à Cape Point Nature Reserve onde poderá observar uma 
ampla diversidade de fauna e flora local. Regresse ao pe-
ríodo quinhentista e descubra o cabo dobrado por Barto-
lomeu Dias. Seguindo a linha costeira ao longo de False 
Bay, regresso à Cidade do Cabo. Passagem por Simon’s 
Town, visitando (opcional) a colónia de pinguins de Boul-
der Beach, a aldeia piscatória de Fish Hoek e Muizenberg.  
Última paragem para dar um pequeno passeio nos Jardins 
Botânicos de Kirstenbosch. Chegada à capital, passando 
pela Universidade, pelo Memorial a Rodhes e pelo Hospi-
tal Groote Schuur. Saída por volta das 8h00 e regresso às 
17h00. Alojamento.

4º DIA:  CIDADE DO CABO (TABLE MOUNTAIN)  APA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica  da cidade e excur-
são à Table Mountain ( 1/2 dia). Destaque para o Castelo 
da Boa Esperança (visita do Castelo se o tempo permitir), 
construído pela Companhia das Índias Holandesa, para a 
Câmara, imponente edifício em estilo barroco, e para a 
Grand Parade, praça onde os sul-africanos se juntaram para 
ouvir Nelson Mandela depois de ter sido libertado em 1990. 
Continuação através de Adderley Street, passando pela Ca-
tedral de São Jorge, pela Diocese Anglicana de Desmond 
Tutu,  pelos Company Gardens, belos jardins repletos de 
estátuas históricas, e por Malay Quarter, uma área multicul-
tural de casas coloridas na encosta de Signal Hill. Admire 
a arte de lapidar diamantes numa oficina/loja local e siga 
viagem até à magnificente Table Mountain com subida até 
ao topo (bilhete não incluído* e sujeito a condições meteo-
rológicas). Num dia de céu limpo é possível avistar Robben 
Island, a ilha onde Mandela esteve preso, e Cape Point. A 
excursão segue (se o tempo permitir) através de Table Bay 
até Milnerton. Fotografe a Table Moutain da perspetiva em 
que esta foi vista pelos primeiros colonizadores no desem-
barque em Table Bay. Tour de manhã - saída por volta das 
8h00 e regresso às 12h30 - ou de tarde (mínimo de dois 
participantes) - saída por volta das 12h30 e regresso às 
17h30. Alojamento. *Recomendamos a compra dos bilhetes 
online antes da realização do tour

5º DIA:  CIDADE DO CABO - VICTORIA FALLS (ZIMBABUÉ)  
APA
Pequeno-almoço. * Em hora a combinar localmente, trans-
fer ao aeroporto para formalidades de embarque e partida 
em voo com destino a Victoria Falls. Chegada, formalidades 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Guias locais em inglês
Passaporte com validade superior a 6 meses após data de regresso.

NOTA IMPORTANTE
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 A DEZEMBRO 2019

2015   CIDADE DO CABO, VICTORIA FALLS E CHOBE 2019  

SUPLEMENTOS AÉREOS
LUFTHANSA + SOUTH AFRICAN (L)      BASE

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.

PERCURSO E NOITES POR CIDADE
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PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AF034K

DATAS 1/4-31/8
12-26/12

1-28/3
1/9-11/12 29-31/3

OPÇÃO B
Preço Base Lisboa 2070 2150 2410
Total com Taxas : 726 2796 2876 3136
Supl. Quarto Individual 430 490 875

DATAS 1-31/3
1/9-27/12 1/4-31/8

OPÇÃO A
Preço Base Lisboa 2390 2280
Total com Taxas : 726 3116 3006
Supl. Quarto Individual 615 495

VISTOS E TAXAS NÃO INCLUÍDAS
África do Sul   Os cidadãos portugueses que pretendam visitar 
a África do Sul em turismo não necessitam de visto. Os serviços 
de imigração e fronteiras exigem, todavia, à entrada no país, a 
apresentação de um passaporte eletrónico com pelo menos duas 
páginas livres e válido por, pelo menos, trinta dias após a data pre-
vista para a saída. Sublinha-se que a entrada e saída de crianças/
menores na República da África do Sul exige a observação de re-
quisitos específicos (sob consulta).

Zimbabué   É exigido visto de entrada, que pode ser adquirido 
nas fronteiras do país. O custo atual é de US$30. Passaporte com 
validade superior a 6 meses à data de regresso.

Bostwana   
Nova Taxa de pagamento local : 30 USD (orientativo)
A partir de 1 de Junho de 2017 passa a estar em vigor uma nova 
taxa turística para apoiar a conservação da Natureza e o des-
envolvimento sustentável do Botswana. A taxa de pagamento 
local deve ser paga à entrada no país (no aeroporto e/ou pos-
tos transfronteiriços) e é válida durante 30 dias, podendo ser 
utilizada num circuito com entradas múltiplas no território do 
Botswana.
Não inclui  também Chobe National Park entrance fee & river 
usage levy - taxa de pagamento local obrigatório: 15 USD por 
pessoa/dia.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE OPÇÃO B OPÇÃO A

Cidade Cabo AC by Marriott 
Waterfront 4* Soutern Sun Waterfront 4*

Victoria Falls The Kingdom 3* A’Zambezi River Lodge 4* 

PN Chobe Chobe Safari Lodge 4* Chobe Safari Lodge 4*


