SAFARI NO BOTSWANA
COM EXTENSÃO EM CRUZEIRO
10 dias e 9 noites

ITINERÁRIO

Moremi - Savuti – Parque Nacional Chobe – Rio Chobe
Existem poucas experiências de vida selvagem no mundo como estes dias passados no
deserto de Botswana, e logo depois a navegar o rio Chobe. Este itinerário clássico oferece
um safari de combinação de alojamento em lodge, campismo de luxo e cruzeiro. O
alojamento é maravilhoso, confortável e oferece um ótimo safari de aventura num dos
parques mundialmente famosos.

Alojamento durante o safari: ao longo desta aventura o alojamento é de 3 a 4
estrelas e são escolhidos não só pelo seu nível de serviço e conforto, mas também
pelos seus maravilhosos locais e oportunidades locais de observação da vida
selvagem. Todos os quartos possuem casa de banho privada. Nas duas noites no
centro do Parque Nacional de Chobe ficamos em tendas “mini meru”. Cada tenda
tem duas camas de campismo com lençóis, toalhas de banho, casa de banho
química e chuveiro de balde de água quente.
Refeições durante o safari: 8 pequenos-almoços, 4 almoços e 5 jantares estão
incluídos. Serão preparados pelo alojamento em que ficaremos hospedados.
Devido a planos de viagem ou atividades, os almoços incluídos serão almoços de
piquenique. Onde as refeições não estão incluídas, haverá a oportunidade de
comprar uma refeição a caminho ou no restaurante à noite.
Transporte durante o safari: Durante o safari o transporte será feito num Land
Cruiser 4WD construído propositadamente com 12 assentos virados para a frente e
reboque para bagagem. Tem telhado sólido e costas que fornecem proteção contra
o sol e poeira. O Land Cruiser tem 12 assentos individuais em 4 filas de 3 assentos,
mas este passeio é limitado a um máximo de 8 clientes, para que todos tenham um
assento de “janela”. O voo de aeronaves ligeiras do aeroporto de Maun para a
pista de aterragem de Khwai é geralmente feito num Cessna ou Caravan de 4-12
lugares. Devido à regulamentação de aterragem na mata, os limites de bagagem
são rigorosamente respeitados.
Não participação: Este é um passeio de aventura e, como tal, esperamos que
participe. Por vezes haverá pessoas que o ajudarão com as malas, mas caso
contrário, irá precisar de carregar a sua própria mochila. As refeições incluídas são
todas providenciadas pelos locais de alojamento. Se tiver um interesse particular
informe o seu líder de safari, e ele / ela esforçar-se-á para tornar a sua aventura
ainda mais gratificante.

DIA 1, 2 & 3: MOREMI (em lodge) ( 2xPA / 2xA / 3xJ )

Este safari começa no aeroporto de Maun onde será recebido e, após um breve
briefing, embarcará num voo de avioneta para Khwai. Lá, será recebido pelo seu
guia de safari e desfrutará do seu primeiro passeio de carro até ao alojamento.
Moremi Game Reserve é a jóia do Botswana e, sem dúvida, um dos melhores
destinos de observação da vida selvagem em África. A norte de Moremi existe um
vasto deserto composto de pradarias abertas e floresta com abundante vida
selvagem. O nosso alojamento está situado numa grande concessão neste deserto,
com vista para um poço, e o pátio coberto do alojamento permite-nos observar os
animais no período da tarde, quando eles vêm para matar a sede. A grande
variedade de habitats de Moremi faz dela um paraíso para observadores de
pássaros. Os nossos dias serão passados no Land Cruiser 4WD em Moremi GR e na
concessão da vida selvagem ao longo do rio Khwai.
Dia 1: N / D
Dia 1: N / D
Dia 1: Jantar é de menu fixo preparado pelo alojamento
Dia 2 & 3: Pequeno-almoço preparado pelo alojamento
Dia 2 & 3: Almoço v pelo alojamento
Dia 2 & 3: Jantar é de menu fixo preparado pelo alojamento.
Inclui: Voo de avioneta, viagens de Land Cruiser e taxas de entrada no Parque
Nacional
Acomodação noturna: Elephant Pools Lodge - lodge privativo de tendas, na
fronteira com a Reserva de Caça de Moremi. Alojamento compartilhado com tendas
permanentes e com casa de banho compartilhada.
WiFi não disponível
Distância / tempo: voo curto de 20 minutos em avionetas, passeios matinais e à
tarde +/- 4 horas cada.
Atividades opcionais: voo de helicóptero sobre o Delta (por conta do próprio)

DIA 4 & 5: SAVUTI (em tenda) ( 2xPA / 2xA / 2xJ )

Seguimos para norte de Moremi até à popular área de Savuti do Parque Nacional
de Chobe. Esta é uma área excelente para grandes predadores com avistamentos
frequentes de leões e leopardos, elefantes e manadas de animais selvagens. O
tempo será passado a conduzir pelas dramáticas planícies abertas pontilhadas com
Acácia, e ao longo do canal Savuti, onde esperamos ver leões e hienas que fazem
de Savuti um destino excepcional da vida selvagem. Passamos a noite no
acampamento de tendas. Depois de jantar, adormeça ao som do mato Africano.
Dia 4 & 5: Pequeno-almoço preparado pelo alojamento
Dia 4 & 5: Almoço preparado pelo acampamento móvel
Dia 4 & 5: Jantar preparado pelo acampamento móvel
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Inclui: taxas de entrada, passeios matinais e vespertinos no veículo de observação
de animais selvagens 4x4
Alojamento: Mini Meru Acampamento - Cada tenda tem duas camas de campismo
com lençóis, toalhas de banho, casa de banho química e chuveiro de balde de água
quente.
WiFi não disponível
Distância/ tempo: 150kms, ± 4½ horas, exclui visitas ao parque e paragens para
observação de vida selvagem

DIA 6 & 7: PARQUE NACIONAL DE CHOBE (em lodge) ( 2xPA / -- / -- )
Nestes dias, o nosso destino é o Parque Nacional de Chobe. Saímos de Savuti e
seguimos para norte através do remoto deserto de Botswana até à pequena cidade
de Kasane e para o nosso alojamento nas margens do rio Chobe. No dia seguinte,
voltamos ao Parque Nacional Chobe num passeio de carro no início da manhã,
antes de voltar para o conforto da pousada durante o calor do dia. De tarde
faremos um cruzeiro de barco pelo rio Chobe. Esta é possivelmente a atividade de
visualização de vida selvagem mais satisfatória e relaxante na África Austral. Iremos
em direção ao parque num barco de pequeno e passamos as horas até pôr-do-sol
navegando lentamente pelo rio abaixo enquanto vemos os animais selvagens a
desceram ao rio para beber. Chegaremos perto das manadas de elefantes, e
teremos visões incríveis de crocodilos, hipopótamos, águias-pescadoras e muito
mais. Ao pôr-do-sol, saímos do parque com algumas fotos incríveis da vida
selvagem e do pôr-do-sol.
Dia 6 & 7: Pequeno-almoço preparado pelo acampamento
Dia 6 & 7: Almoço não incluído
Dia 6 & 7: Jantar não incluído em restaurante local
Incluí: taxas de entrada, passeio de carro e cruzeiro no rio Chobe
Alojamento: http://www.chobesafarilodge.com/
Chobe Safari Lodge - quartos duplos com casa de banho privada, piscina,
restaurante e bar.
WiFi disponível
Distância/ tempo: 220kms ± 4½ horas, exclui paragens para observação de vida
selvagem (Savuti - Chobe)
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EXTENSÃO CRUZEIRO ZAMBEZI QUEEN
2 noites
A partir do momento em que pisa a bordo do Zambezi Queen, torna-se evidente que
nenhuma despesa foi poupada na criação de uma das experiências de safari no rio mais
exclusivas do mundo. Enquanto os dois tipos de suítes permitem que relaxe num ambiente
luxuoso, as nossas suítes master são um pouco maiores e têm varandas maiores que
abrigam duas espreguiçadeiras e uma mesa. As suítes master também possuem portas
deslizantes laterais e dianteiras para uma visão verdadeiramente panorâmica dos arredores.
Todas as suítes têm casas de banho privadas (com chuveiro) e persianas corrediças de
comprimento total para privacidade e proteção contra o sol. Secadores de cabelo, produtos
de higiene pessoal, roupão e chinelos são fornecidos para o seu conforto, enquanto cofres
eletrônicos em cada quarto são ideais para armazenar os seus objetos de valor. Todas as
suítes acomodam dois adultos, e duas das suítes padrão maiores podem acomodar no
máximo três adultos. As suítes podem ser configuradas com uma cama de casal ou duas
camas de solteiro.

DIA 8: RIO CHOBE ( -- / A / J )
13h00 - 19h00 Chegada ao Zambezi Queen.
Pequena apresentação e almoço / lanche a bordo
(almoço servido antes das 14h, lanche servidos a partir das 14h)
Tarde a seu gosto.
19h00 - 22h00 Desfrute de um delicioso jantar de 3 pratos, depois de uma conversa
informativa sobre mapas, familiarizando-se com a área de Chobe. Experimente a
noite africana tranquila quando o gerador é desligado às 22h (luzes de leitura
disponíveis).
DIA 9: RIO CHOBE ( PA / A / J )
06h00 - 09h45 Café fresco e chá servido a partir das 6h, quando o gerador é ligado
novamente. Desfrute de um pequeno-almoço buffet a partir das 07h30.
10h00 - 19h30 Experimente uma escolha de 1 de 3 atividades, incluindo um safari
no rio, viagem de pesca ou passeio pela vila (atividades de manhã e à tarde em
oferta).
Desfrute de um buffet de almoço a bordo e um pouco de descanso e
rejuvenescimento.
19h30 - 22h00 Jantar tradicional africano para a sua última noite a bordo. Ouça as
chamadas da natureza quando o gerador é desligado às 22h (luzes de leitura
disponíveis).
DIA 10: RIO CHOBE ( PA / -- / -- )
06h00 - 08h30 Café fresco e chá servido a partir das 6h, quando o gerador é ligado
novamente. Desfrute de um pequeno-almoço buffet a partir das 07h30.
08h30 - 11h45 Desembarque do Zambezi Queen para o controlo de passaportes do
Botswana e da Namíbia.
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Incluído
• Alojamento no cruzeiro Zambezi Queen
• Todas as refeições a bordo do Zambezi Queen
• Bebidas não alcoólicas, água mineral, chá e café, cerveja e vinho durante a estadia no ZQ
• Viagens de barco para avistamentos de vida selvagem
• Visita a uma aldeia local
• Actividades de pesca dentro da época
• Transferes entre Aeroporto de Kasane e Gabinete de Imigração de Kasane
Excluído
• Voos internacionais e domésticos
• Bebidas alcoólicas premium (champanhe, espirituosas e licores)
• Transferes adicionais de e para o Zambia/ Zimbabwe/ Namíbia ou outros lodges em
Kasane
• Meio dia de 4x4 para avistamentos de vida selvagem no Parque Nacional de Chobe
• Compras e gastos pessoais
• Gorjetas
• Despesas com vistos
Controlo de Passaporte: O Zambezi Queen navega no Rio Chobe, que é uma fronteira
natural entre o Botswana e a Namíbia. Para embarcar no ZQ desde Kasane, precisará de sair
do Botswana e entrar na Namíbia. A nossa equipa irá organizar todos os serviços de
transporte necessários, e o processo demora cerca de 30 a 45 minutos a partir da hora de
chegada a Kasane.
• Como viajante e / ou o seu agente de viagens, é responsável por determinar qual a
documentação necessária, assim como assegurar que qualquer documentação, incluindo
passaportes, vistos, atestados médicos e certidões de nascimento estejam atualizada e
tenham sido obtidas antes da viagem.
• Devido à constante mudança nos requisitos do visto, recomenda-se que os viajantes e / ou
agentes de viagem entrem em contato com a embaixada apropriada para obter informações
precisas e atualizadas.
Nota: O Gabinete de Imigração de Kasane e o Gabinete de Imigração da Namíbia fecham
às 16h30, portanto, todos os passageiros devem chegar antes das 16h00 ao Escritório de
Imigração de Kasane, de lado do Botswana do Rio Chobe.
O que levar para o seu Zambezi Queen River Safari:
Passaporte
Protector solar, óculos de sol, chapéus de sol, fato de banho
Sapatos confortáveis, chinelos
Câmera, telemóvel e carregadores
Medicação que poderá precisar (assistência médica limitada disponível)
Traje de gala não será necessário, pois o nosso dress code é casual
Fornecemos secadores de cabelo, toalhas de piscina / banho e itens essenciais de hotel

www.tapetevoador.pt
info@tapetevoador.pt
Tel. 258455247 / 966496139 / 919251720
RNAVT 2808

