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SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA    SAÍDAS ÀS 4ª FEIRAS

MARÇO A DEZEMBRO 2019

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE HOTÉIS

Maputo Pestana Rovuma 4*

Gorongosa Montebelo Gorongosa Lodge & Safari

Vilanculos ou Bazaruto Baía Mar 4* ou Casa Rex 4* / Anantara 5*

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. 
Preços não são válidos para épocas festivas ou outros eventos 
(sob consulta)
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.

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
Necessária obtenção antes da partida, da responsabilidade do 
cliente. Passaporte original com validade superior a 6 meses à 
data do regresso. 
A vacina da febre-amarela será obrigatória caso tenha visitado ou 
transitado por países/zonas endémicas (lista de países disponível 
no consulado de Moçambique). O viajante deverá consultar o seu 
médico de família ou os serviços de saúde de medicina tropical, a 
fim de se informar sobre as medidas preventivas contra a malária 
e outras doenças.

co. Alojamento no hotel escolhido: Bahia Mar ou Casa Rex..

OPÇÃO – ESTADIA EM BAZARUTO    
Chegada a Vilanculos e continuação para a ilha de Baza-
ruto (viagem de carro e barco com a duração aproximada 
de 60 minutos). Check-in no hotel e início da estadia em 
regime de Tudo Incluído. Restante tempo livre para con-
templar este autêntico oásis rodeado por mar e observar 
a diversidade natural que a maior ilha do arquipélago tem 
para oferecer.

6º AO 9º DIA:  ILHA DE BAZARUTO  TI
Estadia em regime de Tudo Incluído. Estadia em regime 
de Tudo Incluído. Dias inteiramente livres para descansar 
e desfrutar nas suas praias magníficas e/ou explorar a ilha, 
que tem cerca 35 km de comprimento e 7 km de largura 
entre os seus pontos mais extremos, um pequeno pedaço 
de paraíso. A impressionante beleza dos recifes de coral 
completa este ecossistema subtropical, enriquecido pela 
abundância e beleza dos peixes exóticos, águas límpidas 
e excelentes condições para a prática de atividades náuti-
cas, como snorkelling e fotografia subaquática. Nadar neste 
maravilhoso mundo subaquático será uma experiência que 
nunca irá esquecer. A ilha de Bazaruto é um das 5 ilhas que 
formam o arquipélago de Bazaruto, juntamente com as il-
has de Benguerra, Magaruque, Bangue e a pequena ilha de 
Santa Carolina, também conhecida como a Ilha do Paraíso. 
O arquipélago apresenta uma grande diversidade de fauna 
e flora, a qual dá vida às florestas, savanas e pântanos das 
ilhas, e reveste-se de grande importância ecológica ao al-
bergar a maior população de dugongos existentes na costa 
oeste do Oceano Índico (cerca de 150). Bazaruto é, sem dú-
vida, uma das pérolas do Índico. Alojamento.

10º DIA:  BAZARUTO OU VILANCULOS - MAPUTO  APA
Pequeno-almoço. Check-out e, em hora a combinar, trans-
fer ao aeroporto de Vilanculos (viagem de carro e barco 
com a duração aproximada de 60 minutos no caso de alo-
jamento em Bazaruto). Embarque em voo com destino a 
Maputo. Chegada e transfer ao hotel. Resto de dia livre para 
descobrir a capital e maior cidade de Moçambique. Passeie 
pelas ruas, onde o estilo arquitetónico mediterrâneo predo-
mina, e pelas largas avenidas, carregadas de comércio local 
e revestidas de acácias rubras e jacarandás, para descobrir 
o verdadeiro charme de Maputo. Visite o Mercado Central, 
onde poderá encontrar desde produtos frescos (verduras, 
frutas, ervas medicinais, marisco) a artesanato tradicional. 
Este mercado fervilha com os apelos dos vendedores de 
rua e a com circulação de pessoas de diversas origens. Se 
prefere sítios mais descontraídos, pode sempre percorrer 
desfrutar da Avenida Marginal, encostada ao mar, onde a 
vida passa a um ritmo mais calmo. Aqui poderá encontrar 
desde pescadores, que tentam vender o que há pouco aca-
baram de apanhar, até equipas de futebol locais, que se 
debatem em intensas partidas nos areais. Durante a noite, 
as atividades culturais e as discotecas com ritmos africanos 
aquecem os espíritos. Alojamento.

11º DIA:  MAPUTO - LISBOA / FARO OU PORTO  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo in-
ternacional de regresso à sua cidade de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

MB034/B 11 3/12 1.820 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 710€  TOTAL 2.530€

1º/2º DIA:  PORTO / FARO OU LISBOA - MAPUTO -                 
BEIRA - GORONGOSA  MP 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo in-
dicado. Formalidades de embarque e partida com destino 
a Maputo, via Lisboa para participantes de Faro ou Porto. 
Noite a bordo. Chegada, recolha de bagagem, novas for-
malidades de embarque e partida por volta das 12h00 em 
voo interno com destino à Beira. Chegada por volta das 
13h20, assistência local e transfer ao Parque Nacional da 
Gorongosa, que constitui a maior área de conservação de 
fauna bravia de Moçambique (cerca de 3h30 de viagem). 
Check-in no Montebelo Gorongosa Lodge & Safari. Jantar 
e alojamento.

3º DIA:  PARQUE NACIONAL DE GORONGOSA  PC
Partida ao amanhecer para um  safari de 3 horas em veículo 
4x4 aberto. Na companhia de um guia profissional, irá ex-
plorar mais de 100 km de picadas num jipe com assentos de 
safari elevados – adequados para melhor avistar os animais 
e para fotografar com lentes de grande alcance. Aprecie a 
diversidade selvagem, enquanto é conduzido para o mato 
a tempo de ver o nascer do sol. A esta hora, a luz é um 
sonho para os amantes da fotografia, com raios dourados 
a espreitarem entre as acácias amarelas. À sua volta, a flo-
resta está inundada com o inesquecível coro das manhãs 
da Gorongosa: uma atmosfera repleta de canções dos pás-
saros. Nesta altura, também a indomável vida selvagem da 
Gorongosa está a despertar para um novo dia. Regresso 
ao Lodge para pequeno-almoço. Almoço. De tarde, parti-
da num novo safari em carro aberto para um novo contac-
to com a fauna e flora deste tão famoso parque nacional 
moçambicano. O Gorongosa estende-se por mais de 4000 
km², numa área que no total equivale a mais de um terço de 
Portugal. Jantar e alojamento incluídos no Lodge.
 
4º DIA:  PN GORONGOSA - BEIRA - MAPUTO  APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto da Beira e embar-
que em voo com destino a Maputo. Chegada a Maputo e 
transfer ao hotel. Resto de dia livre. Alojamento.

5º DIA:  MAPUTO - VILANCULOS  APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto, formalidades de 
embarque e partida em voo com destino a Vilanculos. Che-
gada, transfer ao hotel e respectivo check-in. Restante tem-
po livre do dia para explorar esta pacata vila moçambicana. 
Alojamento no hotel escolhido: Bahia Mar ou Casa Rex.
  
6º AO 9º DIA:  VILANCULOS  APA
Estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dias 
inteiramente livres para conhecer a cidade em toda a sua 
extensão. Se preferir uma abordagem mais local, passeie 
pelas ruas, na sombra das enormes palmeiras, e veja as 
casas típicas da vila. Visite ainda o mercado central antes 
de seguir caminho para as praias magníficas de Vilanculos, 
com águas límpidas e cristalinas. Nadar neste maravilhoso 
mundo subaquático será uma experiência que nunca irá es-
quecer. Realize ainda um passeio de barco (opcional) até às 
ilhas do arquipélago de Bazaruto, umas das pérolas do Índi-

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MOÇAMBIQUE

Maputo

PN Gorongosa

Beira

2

MAPUTO, GORONGOSA E VILANCULOS OU BAZARUTO  MOÇAMBIQUE 2019   

Vilanculos 5
5 Bazaruto

1 1+

SUPLEMENTOS AÉREOS
TAP                                          Classes E U
1/3-20/12 BASE 90

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.

11 DIAS / 9 NOITES 
BAÍA MAR 4* - VILANCULOS

DATAS 2/3-14/12

Preço Base Lisboa 1930
Total com Taxas : 710 2640
Supl. Individual 340

CASA REX 4* - VILANCULOS

DATAS 2/3-14/12

Preço Base Lisboa 1820
Total com Taxas : 710 2530
Supl. Individual 275

ANANTARA 5* - BAZARUTO

DATAS 2/3-31/7 +
1/9-14/12 1-31/8

Preço Base Lisboa 3845 4605
Total com Taxas : 710 4555 5315
Oferta de Lua de Mel 
(exceto Agosto)

3695 -
4405 -


