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Cód. 16006I / 16006IV

CIDADE DO CABO

Dia 1º Johannesburgo 
• Segunda-Feira ou Sexta-feira 
Chegada a Johanesburgo e traslado 
ao hotel com guia/condutor de lín-
gua espanhola. Alojamento. 

Dia 2º Johannesburgo/Mpumalanga/ 
Área do Parque Kruger 
• Terça-feira ou Sábado• Café da manhã + jantar. 
Saída bem cedo em direção ao Par-
que Kruger atravessando a província 
de Mpumalanga, e visitando lugares 
de impressionante beleza como: 
Bourke's Luck Potholes no Canyon 
do Rio Blyde (visitas sujeitas a dispo-
nibilidade de tempo e condições 
meteorológicas). Chegada à tarde ao 
hotel. Alojamento. 

Dia 3º Área do Parque Kruger 
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã 
“pique nique” + jantar. 
Safari fotográfico de dia completo 
pela área do Parque Kruger com 
guia de língua espanhola.  Alojamen-
to. 

Dia 4º Área do Parque/Kruger/ 
Pretória/Johannesburgo/ 
Cidade do Cabo 
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã. 
Saída para Johannesburgo, via Preto-
ria, onde realizaremos uma visita 
panorâmica de Pretoria incluindo o 
“Church Square” e “Union Buil-
dings” (a visita não inclui entrada aos 
monumentos, vamos contemplando 
da estrada). Traslado para o aeropor-
to (voo não incluído, reservar a partir 
de 19,00 h.) e saída para a Cidade 
do Cabo. Chegada e traslado ao 
hotel com guia / motorista de língua 
espanhola.  

Dia 5º Cidade do Cabo 
• Sexta-feira ou Terça-feira• Café da manhã + almoço 
Excursão o dia inteiro da Península. 
Chegaremos até o Cabo da Boa 
Esperança, visitando pelo caminho 
a Ilha das Focas e uma colônia de 
pinguins. Regresso ao hotel. Aloja-
mento. 

Dia 6º Cidade do Cabo 
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã. 
Dia livre para atividades opcionais. 
Alojamento no hotel. 

Dia 7º Cidade do Cabo/Cataratas 
Victoria 
• Domingo ou Quinta-feira • Café da manhã. 
Traslado ao aeroporto e saída em voo 
regular (voo não incluído) às Catara-
tas Victoria (VFA). Chegada. Traslado 
ao hotel e alojamento. 

Dia 8º Cataratas Victoria 
• Segunda-Feira ou Sexta-feira • Café da manhã. 
Dia livre nas Cataratas Victoria, consi-
deradas uma das maravilhas do 
mundo. Alojamento. 

Dia 9º Cataratas Victoria/Chobe 
• Terça-feira ou Sábado • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída para o PN de Chobe, próxima a 
pequena cidade de Kasane onde 
confluem Botswana, Zimbabwe, 
Zâmbia e Caprivi. (Namíbia). Safari 
fotográfico e alojamento. 
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Este Programa Inclui: 
- Aeronave leve entre Chobe/Delta/Maun. 
- Traslado de entrada e saída (em espanhol na África do Sul e 
inglês no Zimbábue e Botswana). 
- Transporte de ônibus com guia de língua espanhola durante a 
viagem na África do Sul, resto da viagem em inglês. 
- Entrada em parques nacionais e taxas do governo. Em Botsua-
na, os safáris são organizados pelos lodges e acampamentos 
com guardas florestais que falam inglês. 
- Visitas indicadas (dependem do tempo e do clima). 
- Alojamento nos hotéis previstos ou similares com banheira e / 
ou ducha. 
- Regime alimentar conforme indicado no programa. 
- Excursão o dia inteiro ao Cabo da Boa Esperança. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa Não Inclui: 
- Voos domésticos, bebidas e gorjetas.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- O preço não inclui: vistos, vacinas, taxas de passagens e aero-
portos, e / ou possíveis aumentos de taxa. 
- O programa é baseado na incorporação a um tour regular na 
parte da África do Sul. 
- Os lodges têm uma capacidade muito limitada, por isso é 
necessário fazer a reserva com bastante antecedência. 
- Todas as atividades são compartilhadas com o resto dos hós-
pedes, algumas com suplemento, operadas pelos rangers dos 
alojamentos ou acampamentos, em inglês no Botswana. 
- Apenas malas pequenas são permitidas em voos dentro do 
Botswana e que não pesem mais de 20 kg. por pessoa 
(incluindo bagagem de mão), é possível que, para o espaço 
nos aviões, a bagagem possa viajar em um avião diferente. 
- Recomendamos a compra da "UNIVISA", que permite ao 
cliente realizar atividades no Zimbábue e na Zâmbia, ao preço 
de USD 50 por pessoa. Por favor, verifique com sua embaixada 
os procedimentos para obter o visto de Botsuana de acordo 
com a sua nacionalidade. 
- Vacina obrigatória FEBRE AMARELA. Apresentar o certificado. 
- Visto obrigatório de dupla entrada no Zimbabué e na Zâmbia. 
- A partir de 1 de junho de 2015, crianças menores de 18 anos 
precisam de documentação especial para entrar na África do 
Sul e em Botsuana. Por favor, consultar. 

- A entrada de avião para as Cataratas Vitória deve ser 
pelo Aeroporto de Victoria Falls (Zimbábue). Também se 
pode entrar por Livingstone (Zâmbia), onde há voos mais fre-
quentes, mas deve levar em conta os requisitos de visto de 
Zâmbia (segundo sua nacionalidade), bem como a possibilida-
de de preparar Univisa (Zâmbia + Zimbabwe). Por favor, con-
sulte sua embaixada. 

- Visados: É responsabilidade do passageiro de levar a sua docu-
mentação atualizada, passaporte, visto e outros requisitos que 
possam ser exigidos pelas autoridades de cada país, dependendo 
de sua nacionalidade. Consulte o consulado do seu país de ori-
gem antes de viajar, vistos ou requisitos de entrada para os locais 
onde irá viajar. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”: 
- Johannesburgo: Peermont Metcourt 
- Área de Kruger: Greeway Woods 
- Ciudad del Cabo: Lady Hamilton 
- Cataratas Victoria: A´Zambezi River Lodge (AD) 
- PN Chobe: Chobe Marina Lodge (PC) 
- Delta del Okavango: Sango Safari Camp (PC) 
Opción “B”: 
- Johannesburgo: Indaba 
- Área de Kruger: Ingwenyama Standard 
- Ciudad del Cabo: Fountains / Holiday Inn CPT 
- Cataratas Victoria: Ilala Lodge (AD) 
- PN Chobe: Chobe Elephant Camp (PC) 
- Delta del Okavango: Mapula Lodge (PC) 

AD: Café da manhã - PC: Pensão completa

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

   Grande Sul da África: 
África do Sul e Botswana (em pequeno avião)

●
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d e  K a l a h a r i

PN KRUGER

DATAS DE SAÍDA (de 11 Janeiro a 29 Novembro 2019) 

- SEGUNDA-FEIRA e SEXTA-FEIRA 

HOTÉIS 
STANDARD/ 
SUPERIOR

Incluindo 12 CAFÉS DA MANHÃ +  
5 ALMOÇOS + 6 JANTARES 

e 11 VISITAS

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 4.065 USD
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Dia 10º Chobe 
• Quarta-feira ou Domingo • Café da manhã + 

almoço + jantar. 

Safari fotográfico assim como um 
passeio de barco pelo Rio Chobe. O 
parque tem 11.600 km sendo o habi-
tat de umas das maiores concentra-
ções de animais selvagens da África e 
famoso por sua rica diversidade de 
flora e fauna. 

Dia 11º Chobe/Delta do Okavango 
• Quinta-feira ou Segunda-feira • Café da 

manhã + almoço + jantar. 

Traslado ao aeroporto de Kasane 
para sair em aeronave pequena ao 
Delta do Okavango. Chegada e tras-
lado ao acampamento. Safari foto-

gráfico. Alojamento.

Dia 12º Delta do Okavango 
• Sexta-feira ou Terça-feira • Café da manhã + 

almoço + jantar. 

O Delta do Okavango é um dos 

maiores deltas interiores do mundo, 

oásis com pântanos, rios e prados é o 

habitat de milhares de animais selva-

gens e uma flora variada de mais de 

900 espécies diferentes. (Estação 

chuvosa de outubro a abril). Aloja-

mento. 

Dia 13º Delta do Okavango/Maun 
• Sábado ou Quarta-feira • Café da manhã. 

Traslado a Maun em aeronave 

pequena para pegar seu voo interna-

cional de regresso. Fim dos serviços. 

DATAS DE SAÍDA (SEGNDAS ou SEXTAS) Opção “A” Opção “B”

11 Jan a 31 Mar 2019 

- Base quarto duplo 4.065 4.555 
- Suplemento quarto individual 859 475 

1 Abr/14 Jun e 1/29 Nov 2019 

- Base quarto duplo 4.310 5.040 
- Suplemento quarto individual 1.365 1.085 

15/30 Jun 2019 

- Base quarto duplo 4.310 5.390 
- Suplemento quarto individual 1.365 1.225 

1/30 Jul e 1 Set/31 Out 2019 

- Base quarto duplo 4.715 5.625 
- Suplemento quarto individual 1.365 1.575 

1/31 Ago 2019 

- Base quarto duplo 4.715 6.365 
- Suplemento quarto individual 1.365 1.885

Suplementos 

Por voo Johannesburgo/Cidade do Cabo/Victoria Falls e 
Maun/Johannesburgo (taxas incluídas) desde ..................................................... 810 

UNIVISA (Visto de Zimbabue e Zámbia, ver notas) ......................................... 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

LEOPARDO NO PN CHOBE

CAÑÓN DEL RÍO BLYDE

Nota: Rogamos consultar informações relativas a vistos e vacinas no seu país de origem.


