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DELTA DO OKAVANGO, DESERTO DE KALAHARI E CATARATAS VITÓRIA
D E S D E

D I A S

2.680€

12

5 REFEIÇÕES

Itinerário:
Nacional de Chobe. À tarde cruzeiro no Rio Chobe para ob-
servar a vida selvagem das suas margens: elefantes, bú-
falos, antílopes, hipopótamos e várias espécies de aves. 
Jantar e alojamento.

8º Dia – Kasane / Cataratas Vitória 
Travessia para o Zimbabwe e viagem até às Cataratas Vitó-

-
culo extraordinário alimentado pelas águas do rio Zambeze, 
formando uma fronteira natural entre a Zâmbia e o Zimba-
bué. Alojamento.

9º Dia – Cataratas Vitória
Dia livre para desfrutar da beleza deste magnífico local. Opcio-
nalmente pode experimentar algumas das actividades que a 
área oferece: bungee jumping, rafting, cruzeiro no rio Zambeze, 
passeio de helicóptero. Alojamento.

10º Dia – Cataratas Vitória / Joanesburgo
Transporte para o aeroporto e voo para Joanesburgo (África do 
Sul). Transporte ao hotel. Alojamento.

11º Dia – Joanesburgo / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portu-

12º Dia –  Portugal

 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Portugal /  Windhoek     

 Voo regular com destino a Windhoek (Namíbia), via cidade 

2º Dia – Windhoek

leader” no hotel. Alojamento.

3º Dia – Windhoek / Ghanzi (Kalahari)
Saída para uma longa viagem com destino a Kalahari (Bot-

-
men). Opcionalmente à noite pode desfrutar de um ritual 
de dança antigo realizado ao redor de uma fogueira. Se a 
noite estiver clara, aprecie o céu cintilante estrelado pelo 

Jantar e alojamento.

4º Dia – Ghanzi / Maun (Delta do Okavango)
Desfrute de um passeio com os San para conhecer este 
povo e o seu mundo quase esquecido. Partida para Maun e 
tempo livre no lodge. Sobrevoo opcional do Delta do Oka-
vango em avioneta para ter uma ideia da magnitude desta 
enorme mistura de terra e água e observar as famílias de 
elefantes, girafas e manadas de búfalos e hipopótamos. 
Jantar e alojamento.

5º Dia – Maun (Delta do Okavango)
Viagem em “mokoro”, uma canoa tradicional de dug-out para 
duas pessoas conduzida por um “poler”. O transporte para a 
“polling station” é feito em barco motorizado ou em veículo 
4×4, dependendo do nível de água. A partir daqui começa a 
tranquila viagem no Delta do Okavango. Paragem numa das 

Jantar e alojamen-
to. Nota: opcionalmente poderá efectuar a visita ao Delta de uma 
outra forma – voo de ida e volta (20 minutos) até à Reserva de 
Moremi e a partir daqui passeio em mokoro; almoço pic-nic – lunch 
box incluído)

6º Dia – Maun / Elephant Sands 
Saída para o Elephant Sands, perto da vila de Nata, famoso 
pelos seus “watering holes” (poças de água). Aqui vai, provavel-
mente, ter a oportunidade de avistar os animais mais de perto 
que atravessam o parque à procura de água fresca. Jantar e 
alojamento.

7º Dia – Elephant Sands / Kasane (Chobe)  
Partida para a pequena cidade de Kasane junto ao Parque 

Datas Duplo Supl.single

Mar-Dez

Opcional Fly-In Mokoro (dia 4)

outras classes e companhias consulte-nos

Preços por pessoa desde

Localização Lodge

Windhoek Safari Hotel***

Ghanzi Trail Blazers
Maun Island Safari Lodge
Elephant Sands Elephant Sands
Kasane Thebe River Lodge
Cataratas Vitória Shearwater Village
Joanesburgo Holiday Inn Sandton****

Hotéis / Lodges Previstos (Ou similares)

2019
Março: 
Abril: 
Maio: 
Junho: 
Julho: 
Agosto: 
Setembro: 
Outubro: 
Novembro: 
Dezembro: 

Datas de  
Partida: (Mínimo 5 Participantes)

em classe económica;
-

gime de alojamento e pequeno-almoço;
-

land Safari;

durante as actividades (todos de língua 
inglesa);

locais;

-

Os preços não incluem:

-

Serviços Incluídos:

-
bre-amarela obrigatória para os passageiros 
procedentes de países onde estas doenças 
sejam endémicas (ou que fizeram trânsito nos 

Notas:

Elephant Sands


