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CATARATAS & PARQUES 
DO BOTSWANA
NOVEMBRO 19 A OUTUBRO 20

A partir de

3.960
POR PESSOA

€* pt.tui.com

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO DAS VIAGENS

*Passagem aérea em voo regular, classe económica com a companhia Emirates, voos internos em classe económica, com a companhia 
South African Airways; 7 noites nos hotéis previstos ou similares, em regime de alojamento e pequeno-almoço em Joanesburgo e nas 
Cataratas e pensão completa no P. N. de Chobe e na zona do Delta do Okavango; Almoço num restaurante na zona das cataratas; Safari 
com guias falando inglês no P.N. de Chobe e Delta do Okavango, em veículos 4X4; Transferes nas Cataratas com condutor falando inglês; 
Cruzeiro ao entardecer pelo rio Zambeze; Visita às Cataratas com guia falando em inglês; Taxas de conservação e entrada nos parques; 
Taxas de aeroporto e de combustível (no valor de 608€  - sujeita a alterações até à data de emissão dos bilhetes).
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Cataratas & Parques do Botswana
Novembro 19 a Outubro 20

10 Dias / 7 Noites - Desde 3.960€ por pessoa

Zimbabué, Botswana e África do Sul

Mínimo 2 pessoas

Dia 1 – Portugal / Joanesburgo
Partida em avião com destino a Joanesburgo, via cidades de conexão. Noite a bordo.

Dia 2 – Joanesburgo 
Chegada e alojamento num hotel de aeroporto. 

 Dia 3 – Cataratas Victoria  
Saída de Joanesburgo para embarque num voo em direção às Cataratas Victoria. Chegada e transfere para o hotel. Da parte da tarde, cruzeiro 
pelo rio Zambeze, passeio até ao final do dia. Serão servidos aperitivos e refrescos. Alojamento.
Rodeados por uma selva densa, um trilho enlameado serpenteia até ao seu limite e aí, de repente, o Zambeze desaparece no vazio numa queda 
de 122 metros, enquanto as nuvens de vapor sobrem no meio de um ruído ensurdecedor. 
 
Dia 4 – Cataratas Victoria 
Pequeno-almoço. Saída para visitar as Cataratas de Vitória, conhecidas localmente como “Mosi o Tunya” ou “o fumo que troveja”. Almoço no 
Lookout Café com vista sobre a ponte do Rio Zambeze. Resto do dia livre. Opcionalmente recomendamos um sobrevoo de helicóptero sobre as 
Cataratas Victoria (consulte-nos). Alojamento. 

Dia 5 - Cataratas Victoria / P.N. Chobe (Pensão Completa)
Saída por estrada para o Parque Nacional de Chobe, a norte do Botswana. Almoço e tarde de safari. Jantar e alojamento. Os elefantes vagueiam 
à vontade neste Parque no noroeste do Botswana. A experiência de navegar pelas águas tranquilas do rio Chobe, ao entardecer, com bandos 
de aves multicoloridas sobrevoando as nossas cabeças e manadas de elefantes vagueando em redor é, sem dúvida, uma das experiências mais 
memoráveis que se possa viver.  

Dia 6 – P. N. Chobe (Pensão Completa)
Dia dedicado a desfrutar das atividades de safari que o seu Lodge oferece, entre as quais se incluem safaris de barco pelo rio e safaris em veículo 
4x4 descapotável. Jantar e alojamento.

Dia 7 – P. N. Chobe / Delta de Okavango (Pensão Completa)
Transfere para Kasane para sair em avioneta charter regular para o alojamento, situado na reserva de Moremi, em Khwai ou no Delta. Chegada 
e transfere para o acampamento. Se a hora de chegada o permitir, almoço e tarde de safari pelo parque. Jantar e alojamento. O rio Okavango 
nasce em Angola e, depois de um serpenteante caminho que nunca chega ao mar, verte as suas águas numa imensa planície em forma de leque, 
chamada o Delta. Aqui existem espécies únicas, como os leões nadadores, que são obrigados a entrar na água durante as cheias.
 
Dia 8 – Delta de Okavango
Dia dedicado a desfrutar das diferentes atividades que cada alojamento oferece, como safaris fotográficos em veículos 4x4 descapotáveis, safaris 
a pé ou em mokkoros (embarcações típicas) pelo Delta. Jantar e alojamento.

Dia 9 - Delta de Okavango / Maun / Joanesburgo / Portugal
Chá/café ao amanhecer e saída para realizar um último safari em Okavango (dependendo da hora de partida do voo para Joanesburgo). 
Regresso ao acampamento para tomar o pequeno-almoço e, depois, partida em avioneta charter regular para Maun. Chegada e ligação com voo 
regular de regresso a Portugal via Joanesburgo e cidade de conexão. Noite a bordo.

Dia 10 - Portugal
Chegada.
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Os nossos preços incluem: Passagem aérea em voo regular, classe económica com a companhia Emirates, voos internos em classe 
económica, com a companhia South African Airways; 7 noites nos hotéis previstos ou similares, em regime de alojamento e pequeno-
almoço em Joanesburgo e nas Cataratas e pensão completa no P. N. de Chobe e na Zona do Delta do Okavango, com seleção de bebidas 
incluídas; Almoço num restaurante na zona das cataratas; Safari com guias falando inglês no P.N. de Chobe e Delta do Okavango, em 
veículos 4X4; Transferes nas Cataratas com condutor falando inglês; Cruzeiro ao entardecer pelo rio Zambeze, servindo-se aperitivos e 
refrescos; Visita às Cataratas com guia falando em inglês; Taxas de conservação e entrada nos parques; Taxas de aeroporto e de combustível 
(no valor de 608€  - sujeita a alterações até à data de emissão dos bilhetes).

Os nossos preços não incluem: Suplemento de tarifa aérea para outras classes e épocas altas, visto, extras de carácter pessoal e qualquer 
outro serviço não mencionado no itinerário.

Observações: As atividades do Delta do Okavango dependem da época do ano. Em algumas temporadas, as atividades aquáticas não 
estão disponíveis, devido ao nível da água. As avionetas entre Okavango e Chobe são regulares, pelo que efetuarão paragens em diferentes 
alojamentos. O almoço no restaurante Lookout Café está sujeito a disponibilidade no ato da reserva. Aconselha-se a reserva com muita 
antecedência.

Bagagem: Devido à capacidade das avionetas no Delta, existem restrições de bagagem de máximo de 20 kg por pessoa. 15kg para mala 
não rígida e 5 kg para mala de mão. 

Preços sujeitos a alteração e reservas sujeitas a disponibilidade / Preços a reconfirmar para viagens que abranjam dois períodos.                                                                                                                          
Período de Natal e Fim de Ano sujeitos a suplementos. Consulte-nos.

Hotéis Previstos ou Similares:

Preço por Pessoa em Duplo:

Categoria A

Categoria A

Categoria B

Categoria B

Categoria C

Categoria C

Joanesburgo
(1 noites)

01 Nov 19 - 30 Nov 19

01 Abr 20 - 31 Mai 20

P. N. Chobe
(2 noite)

Cataratas Victoria
(2 noite)

01 Dez 19 - 31 Dez 19

01 Jun 20 - 30 Jun 20

01 Jan 20 - 31 Mar 20

01 Jul 20 - 31 Ago 20

01 Set 20 - 31 Out 20

Delta do Okavango 
(2 noite)

Holiday Inn Airport

4.037 €

3.960 €

Chobe Bush Lodge

Pioneers Victoria Falls, Victoria Falls

4.020 €

3.960 €

4.020 €

4.298 €

4.298 €

Sango Safari Camp

Holiday Inn Airport

4.224 €

4.417 €

Intercontinental Airport

5.764 €

6.141 €

Chobe Elephant Camp Chobe Game Lodge

Ilala Lodge -Standard room

3.779 €

4.417 €

3.828 €

4.971 €

4.971 €

Victoria Falls Safari Club

5.436 €

6.751 €

6.075 €

7.442 €

7.147 €

Bushman Plains Camp Sable Alley
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