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BOTSWANA



Estadia com pensão completa e dois safaris diários na Reserva. Poderá optar por passeios em barco ou mokoros nesta área do Delta do Okavango.

DIAS 2 e 3                                                                                                                   Reserva de Moremi

Chegada a Joanesburgo e conexão para Maun. Transfere em avioneta (cerca de 25 minutos) para um campo na Reserva de Moremi. Estadia com pensão

completa. De tarde safari em jeep aberto na Reserva .

A Reserva de Moremi é considerada a melhor reserva natural e animal no mundo e proporciona um safari fascinante, apreciando os diferentes tipos de

paisagem existentes neste eco sistema e a enorme quantidade e variedade de animais e aves.

DIA 1                                                                                                                        Joanesburgo / Maun /  Reserva de Moremi



Encontrará lodges de luxo que lhe oferecem a espetacular oportunidade de observação animal e lhe permite um total envolvimento com a natureza. As

propriedades, localizadas predominantemente dentro das famosas reservas de caça e parques nacionais do país, oferecem uma experiência de safári

inigualável.

RESERVA DE MOREMI



RESERVA DE MOREMI



Após a actividade matinal e pequeno almoço, transfere em avioneta a um campo no interior do Delta do Okavango.

Estadia com pensão completa. De tarde, será efectuado um passeio em barco a motor ou mokoros no Delta.

DIA 4                                                                                                                        Reserva de Moremi / Delta do Okavango 



Estadia com pensão completa. Dia dedicado a explorar o Delta do Okavango em barco a motor ou mokoros.

DIA 5                                                                                                                        Delta do Okavango 



Actividade matinal e pequeno almoço no lodge.

Saída em avioneta (cerca de 40 minutos) para a fronteira Norte da Reserva Central de Kalahari.

Estadia com pensão completa. De tarde será efectuado um safari em jeep aberto na Reserva.

DIA 6 Delta do Okavango / Reserva Central do Kalahari



Terá acesso a experiências de safári exclusivas, porém consagradas pelo tempo, com operadores que representam um serviço de luxo e uma atenção pessoal

aos detalhes.

RESERVA CENTRAL DO KALAHARI



Estadia com pensão completa.

Dia dedicado a explorar a reserva em jeep aberto e passeios a pé (opcionais), apreciando as diversas paisagens do deserto, raras espécies de aves e os animais

que aqui mais se encontram: hiena castanha, chita, leopardo, o oryx, pequenos mamíferos e o leão do Kalahari .

DIA 7 Reserva Central do Kalahari



Após a actividade matinal e pequeno almoço no lodge, transfere em avioneta para Maun e continuação para Joanesburgo.

DIA 8                                                                                                                        Reserva Central do Kalahari / Maun / Jonaesburgo



Informação adicional:

• Recomendamos a todos os clientes um seguro de viagem adequado e compreensivo;

• Vistos para Botswana e África do Sul, obtidos a chegada e gratuitos . Favor reconfirmar sempre;

• Passaportes: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país e 3 folhas em branco para controle da imigração local;

• Profilaxia da malária é muito recomendável: contacte o seu médico e verifique as vacinas necessárias para os países a visitar na África Austral.

Importante:

Em casos de acontecimentos fora do nosso controle, de "força maior", como por exemplo fenómenos naturais ou ocorrências políticas, atraso de vôos ou outro

evento causando um atraso na sua chegada/partida ou cancelamento parcial ou total da estadia, a agência não é responsável por quaisquer despesas ou pelo

reembolso de pagamentos já efectuados aos fornecedores.

NOTAS: 



Restrições da bagagem:

• Devido aos percursos em avioneta, apenas é permitido 20kg de bagagem por pessoa, incluindo bagagem de mão e câmaras fotográficas, e é obrigatório em 

malas flexíveis. Se tem bagagem extra ou mais pesada teremos de avisar o agente para ser transportada para os escritórios da companhia na chegada a 

Maun e entregue na partida em Maun no final do safari .  

• A bagagem deve ser flexível e não são permitidas malas rígidas ou com rodas;

• A dimensão máxima permitida da bagagem é de 25cm largura x 30cm altura x 62cm comprimento;

• O limite de 20 kg por pessoa inclui equipamento fotográfico e bagagem de mão;

• Os passageiros que ultrapassem os 100kg de peso, por razões de segurança, devem por favor avisar-nos atempadamente por forma a podermos incluir um 

assento extra.

BAGAGEM: 


