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Dia 1º Cataratas Victoria ou 
Livingstone 
• Domingo ou Quinta-feira 
Chegada ao aeroporto de Victoria 
Falls (Zimbabwe) ou Livingstone 
(Zâmbia). Traslado ao hotel. Aloja-
mento. 
Dia 2º Cataratas Victoria 
• Segunda-feira ou Sexta-feira • Café da manhã. 
Visita a pé das Cataratas Victoria. 
Regresso ao hotel e tempo livre 
para o almoço. À tarde realizare-
mos um cruzeiro para ver o por de 
sol sobre o Rio Zambeze. Aloja-
mento no hotel.

Dia 3º Cataratas Victoria/ 
PN Chobe/Cataratas Victoria 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã + almoço. 
Saída  para o PN Chobe. Chegada e 
safari de dia completo com almoço 
incluindo um safari de barco sobre o 
Rio e um safari em 4x4 aberto. Almo-
ço incluído. Regresso por estrada ao 
hotel. Alojamento. 
Nota: obrigatório levar passaporte. 
Dia 4º Cataratas Victoria ou 
Livingstone 
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Victoria Falls ou de 
Livingstone.

O Preço Inclui (comuns aos 3 hotéis): 3 noites de alojamento nos hotéis escolhidos ou similares; Regime de alojamento com café da manhã + 1 almoço; Traslados aeroporto / hotel / 
aeroporto com motorista-guia de língua espanhola. Visitas indicadas no itinerário com guia de língua espanhola

O Preço Inclui: 2 noites de alojamento em quarto duplo com banheira e/ou ducha nos hotéis e lodges escolhidos; 2 cafés da manhã e 1 almoço; Transporte em ônibus com chofer-guia de língua 
Espanhola durante toda a viagem; Visitas indicadas (sujeitas a disponibilidade de tempo e climatologia) Grutas Cango, Fazenda    de Avestruz e reserva de Tsitsikama; Seguro de viagem. 

O Preço NÃO Inclui: Voos. Vistos, vacunas, taxas de bilhetes e aeroportos, gorjetas e gastos de natureza pessoal tais como bebidas nas refeições, etc., e/ou qualquer outro serviço que não tenha sido 
especificado anteriormente. 

Vistos: É responsabilidade do passageiro, levar sua documentação em dia; passaporte, vistos e demais requisitos que possam exigir as autoridades migratórias de cada país em função de 
sua nacionalidade. Consulte no consulado de seu país de origem antes de viajar, vistos ou requisitos de entrada aos lugares aonde vai viajar.

Notas Importantes: 
- Deve ser pago um visto de entrada dupla tanto em Zâmbia quanto no Zimbábue. Verifique os requisitos de visto para Botswana de acordo com sua nacionalidade (especialmente 
colombianos e mexicanos). 

- AS FRONTEIRAS ENTRE ESTES PAÍSES NÃO SÃO FÁCEIS. 
VISTOS: O visto da Zâmbia é processado na chegada ao aeroporto de Livingstone, o visto do Zimbabwe, o passageiro deve processá-lo antes da chegada, em seu país de origem, exceto 
em algumas nacionalidades. Recomendamos a compra do UNIVISA (não disponível para todas as nacionalidades) que permite ao passageiro deixar o país para realizar uma atividade 
durante o dia tanto na Zâmbia quanto no Zimbábue. 
 - É responsabilidade do passageiro, levar sua documentação em dia; passaporte, vistos e demais requisitos que possam exigir as autoridades de cada país em função de sua 
nacionalidade. Consulte no consulado de seu país de origem antes de viajar, vistos ou requisitos de entrada aos lugares aonde vai viajar. 

Preços por pessoa (em USD) - Saídas DOMINGOS e QUINTA-FEIRA 

ZIMBABWE:  
Victoria Falls: Kingdom 3* / Elephant Hills 3* 
- Base quarto duplo ........................................................................................................................................................................................................................ 870 
- Suplemento quarto individual..................................................................................................................................................................................................... 280 

Victoria Falls: Victoria Falls 4* base quarto duplo supl. quarto indiv. 
- De 6 Janeiro a 27 Junho 2019 1.250 775 
- De 1 Julho a 28 Novembro 20189 1.290 735 
- De 1 a 29 Dezembro 2019 1.250 775 

ZÁMBIA: Livingstone: Avani Zambezi Sun 3* base quarto duplo supl. quarto indiv. 
- De 6 Janeiro a 27 Junho e de 3 Outubro a 22 Dezembro 2019 1.080 445 
- De 30 Junho a 29 Setembro 2019 1.115 485 
- De 23 a 29 Dezembros 2019 1.235 600 
Por voo Cidade do Cabo/Livingstone ou Victoria Falls/Johannesburgo (neto e aproximado, taxas incluídas) .................................................................................................................... 620 

Por voo Nairóbi/Victoria Falls/Nairóbi (aproximado, taxas incluídas)............................................................................................................................................................................ Consultar 

Consultar possíveis suplementos de Natal a partir de 20 de Dezembro 2019.

Preços por pessoa (em USD) - Saídas DOMINGOS 

De 6 Janeiro a 31 Março 2019 Select Classic Luxury 

Em quarto duplo 745 799 860 

De 7 Abril a 29 Setembro 2019 Select Classic Luxury 

Em quarto duplo 745 765 835 

De 6 Outubro a 29 Dezembro 2019 Select Classic Luxury 

Em quarto duplo 745 810 940 

Suplemento quarto individual   75 110   95 

Consultar possíveis suplementos de Natal a partir de 17 de Dezembro de 2019 
ROGAMOS CONSULTAR HOTÉIS PREVISTOS

Extensão Cataratas Victoria e  
Parque Nacional Chobe 

(alojamento em Zimbabwe ou Zâmbia) “Tour Regular”  
4D/3n desde ……………………………… 870 USD

Extensão Rota Jardim 
“Tour Regular” - 3D/2n desde ……………… 745 USD

Dia 1º Cidade do 
Cabo/Oudtshoorn 
• Domingo • Almoço 
No início da manhã, saída do 
hotel na Cidade do Cabo com 
o guia de língua espanhola 
para a aldeia de Oudtshoorn, 
no coração da Rota Jardim. 
Visita das Grutas Cango e 
uma fazenda de avestruz. 
Almoço. Chegada ao hotel e 
alojamento. 
Dia 2º Oudtshoorn/Knysna 
• Segunda-feira • Café da manhã 
Saída para Knysna para visitar 

o Bosque de Tsitsikama. Aloja-
mento. 
Dia 3º Knysna/Cidade do Cabo 
• Terça-feira • Café da manhã 
Saída de regresso a Cidade do 
Cabo através da vila de pesca-
dores de Hermanus, onde 
poderemos observar as baleias 
(apenas na estação de julho a 
novembro). Continuação até o 
aeroporto da Cidade do Cabo 
para pegar o seu voo de regres-
so. (Chegada ao aeroporto por 
volta das 17h30).
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