Marrocos - Cidades Imperiais
Desde

521€
9

Di a s
ref: LUS – 006
8 refeições

Casablanca

Roteiro:

Casablanca

2N

Datas de
chegada a Casablanca:

Rabat

1N

Méknes / Fez

2N

Itinerário:

Guias Locais

1º Dia – Brasil / Casablanca

Hotéis Previstos

2º Dia – Casablanca

(Ou similares)

Época Alta

Março + Abril + Maio +
28 Setembro + Outubro

Incluso:

•7
 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;
•C
 ircuito com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 8 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:

• Passagens aéreas
• Bebidas às Refeições
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Voo regular com destino a Casablanca. Noite e a bordo.

Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível a partir das
14h00). Jantar* e hospedagem. Nota: *jantar incluído para passageiros com voos a chegar antes das 19h30

3º Dia – Casablanca / Rabat

Café da manhã. Visita panorâmica da capital económica:
mercado central, bairro Habous, Palácio Real, Praça Mohamed V, área residencial de Anfa e Mesquita Hassan II (exterior). Saída para Rabat, capital administrativa e Cidade
Imperial Branca. Visita panorâmica: Palácio Real (Mechouar), Kasbah Oudaya, Mausoléu Mohamed V e Torre Hassan.
Jantar e hospedagem.

4º Dia – Rabat / Meknes / Fez

Café da manhã. Saída para Meknes e visita panorâmica:
Bab Mansour, a mais preservada porta de Marrocos, os
estábulos reais e o bairro judeu. Continuação para a cidade
sagrada Moulay Idriss e visita às ruínas romanas de Volubilis. Jantar e hospedagem em Fez.

Hotéis Previstos
Cidade

(Ou similares)

Casablanca
Rabat
Fez
Marraquexe

Preços por pessoa

5º Dia – Fez

Café da manhã. Dia dedicado à exploração da capital espiritual de
Marrocos: Medina Medieval, Madraça Bou Anania, Fonte de Nejjarine, Foundouq Neijarine, Mausoléu Moulay Idriss, Mesquita Karaouine
(exterior), esplanada do Palácio Real e passeio pela Medina Fez Jdid.
Jantar e hospedagem.

6º Dia – Fez / Beni Mellal / Marraquexe

Café da manhã. Saída para Marraquexe, atravessando a região
do Atlas, e passando pelas aldeias berberes de Immouzeur de
Kandar e Ifrane e por Beni Mellal. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Marraquexe

Café da manhã. Visita à histórica “Pérola do Sul“: Palácio Bahia, Minarete Koutoubia e Jardins Menara. Almoço no hotel. À tarde exploração da Praça Djemaa El Fna e dos seus souks, lugar de contínuo entretenimento. Jantar típico com espectáculo. Hospedagem.

8º Dia – Marraquexe / Casablanca

Café da manhã. Explore o Jardim Majorelle de influência francesa e visita ao Museu Yves Saint Laurent. À tarde saída para
Casablanca. Jantar e hospedagem.

9º Dia – Casablanca / Brasil

Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Budget

4*

5*

Ibis CCC
Rihab
Zalagh I
Mogador Kasbah

Novotel
Farah / Le Rive
Barcelo Medina / Zalagh Parc Palace
Atlas Asni

Le Sheraton
Farah
Palais Medina
Atlas Medina & Spa

(Em Euros):

Categoria
Época

Baixa

Budget
Média

Alta

Baixa

4*
Média

Alta

Baixa

5*
Média

Alta

Duplo
Single

521 €
693 €

579 €
779 €

636 €
836 €

636 €
864 €

707 €
964 €

764 €
1.021 €

850 €
1.157 €

907 €
1.243 €

979 €
1.314 €

Supl. 5 almoços – 60€
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2N

falando Espanhol

Sábados
(Mínimo 2 Participantes)

Época Baixa Janeiro + 01,08,15,22 Junho
Fevereiro + 29 Junho
Época
+ Julho + Agosto +
Média
07,14,21 Setembro

Médio Oriente e África

Marraquexe

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

MARROCOS – TESOUROS IMPERIAIS E AREIAS DO DESERTO
Desde

857€
12

Di a s
ref: Lus-007
11 Refeições

Marraquexe

Casablanca

1N

Rabat

1N

Méknes / Fez

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Casablanca

Voo regular com destino a Casablanca. Noite e a bordo.

2º Dia – Casablanca

Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível a partir das
14h00). Jantar* e hospedagem. Nota: *jantar incluído para passageiros com voos a chegar antes das 19h30

3º Dia – Casablanca / Rabat

Café da manhã. Visita panorâmica da capital económica:
mercado central, bairro Habous, Palácio Real, Praça Mohamed V, área residencial de Anfa e Mesquita Hassan II (exterior). Saída para Rabat, capital administrativa e Cidade
Imperial Branca. Visita panorâmica: Palácio Real (Mechouar),
Kasbah Oudaya, Mausoléu Mohamed V e Torre Hassan. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Rabat / Meknes / Fez

Café da manhã. Saída para Meknes e visita panorâmica:
Bab Mansour, a mais preservada porta de Marrocos, os
estábulos reais e o bairro judeu. Continuação para a cidade
sagrada Moulay Idriss e visita às ruínas romanas de Volubilis. Jantar e hospedagem em Fez.

5º Dia – Fez

Café da manhã. Dia dedicado à exploração da capital espiritual de
Marrocos: Medina Medieval, Madraça Bou Anania, Fonte de Nejjarine, Foundouq Neijarine, Mausoléu Moulay Idriss, Mesquita Karaouine
(exterior), esplanada do Palácio Real e passeio pela Medina Fez Jdid.
Jantar e hospedagem.

6º Dia – Fez / Beni Mellal / Marraquexe

Café da manhã. Saída para Marraquexe, atravessando a região
do Atlas, e passando pelas aldeias berberes de Immouzeur de
Kandar e Ifrane e por Beni Mellal. Jantar e hospedagem.

Hotéis Previstos
Cidade

(Ou similares)

Casablanca
Rabat
Fez
Marraquexe
Ouarzazate
Zagora

Preços por pessoa
Categoria
Época

Duplo
Single

2N

Marraquexe

4N

Ouarzazate

Zagora

1N

Datas de
chegada a Casablanca:

7º Dia – Marraquexe

Café da manhã. Visita à histórica “Pérola do Sul“: Palácio
Bahia, Minarete Koutoubia e Jardins Menara. Almoço no hotel.
À tarde exploração da Praça Djemaa El Fna e dos seus souks,
lugar de contínuo entretenimento. Jantar típico com espectáculo. Hospedagem.

8º Dia – Marraquexe

Café da manhã. Explore o Jardim Majorelle de influência francesa e visita ao Museu Yves Saint Laurent. Restante tempo
livre. Jantar e hospedagem.

Sábados
(Mínimo 2 Participantes)

Hotéis Previstos

Café da manhã. Saída em Land Rover 4x4 para Ouarzazate.
Parada em Tich’n’Tichka, a uma altitude de 2260m, e visita ao
Kasbah Telouet. Continuação para o famoso Kasbah Ait Benhadou, cenário de vários filmes, e visita aos estúdios de cinema,
os maiores do Magreb. Por último visita ao Kasbah Taourirt.
Jantar e hospedagem.

10º Dia – Ouarzazate / Zagora

Café da manhã. Partida para Taznakth, famosa pelos seus
tapetes berberes. Continuação em direcção a sul, para Agdz,
e posteriormente para Zagora, atravessando uma estrada
repleta de palmeiras e kasbahs. Jantar e hospedagem.
Nota: com um custo adicional, opção de alojamento em tendas - acampamento berbere em Tinfou (sujeito às condições
climatéricas)

(Ou similares)

Época Baixa Janeiro + 01,08,15,22 Junho
Fevereiro + 29 Junho
Época
+ Julho + Agosto +
Média
07,14,21 Setembro
Época Alta

9º Dia – Marraquexe / Ouarzazate

Março + Abril + Maio +
28 Setembro + Outubro

Incluso:

• 10 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;
•C
 ircuito com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 11 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:

• Passagens aéreas
• Bebidas às Refeições
• Tudo o que não esteja incluído no programa

11º Dia – Zagora / Marraquexe

Café da manhã. Viagem de regresso a Marraquexe, via Ouarzazate, Agdz e através das montanhas do Anti-Atlas e do desfiladeiro Tizn Tickha. Jantar e hospedagem.

12º Dia – Marraquexe / Brasil

Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Budget

4*

5*

Ibis CCC
Rihab
Zalagh I
Mogador Kasbah
Le Fint
Ksar Tinsouline

Novotel
Farah / Le Rive
Barcelo Medina / Zalagh Parc Palace
Atlas Asni
Kenzi Azghor
Riad Lamane

Le Sheraton
Farah
Palais Medina
Atlas Medina & Spa
Berbere Palace
Kasbah Azalay

(Em Euros):

1N

Baixa

Budget
Média

Alta

Baixa

4*
Média

Alta

Baixa

5*
Média

Alta

857 €
1.100 €

929 €
1.207 €

1.000 €
1.279 €

1.064 €
1.379 €

1.179 €
1.550 €

1.293 €
1.664 €

1.514 €
1.950 €

1.614 €
2.107 €

1.707 €
2.200 €

Supl. 8 almoços – 100€; Supl. alojamento em tendas - 45€ (na opção budget as tendas são partilhadas)
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Fez
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Médio Oriente e África

Roteiro:

MARAVILHAS DA ÁFRICA DO SUL
Desde

$730
8

Di a s
ref: LUS – 009
2 refeições

Kruger Park

Roteiro:

Joanesburgo

1N

Datas de
chegada a Joanesburgo:

2ªs de Janeiro a Outubro 2019
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 6 ou 8 noites de hospedagem nos hotéis
seleccionados com café da manhã;
• V isitas com guias locais de língua espanhola/portuguesa;
• 2 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Gorjetas a carregadores de malas;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Kruger Park

2N

Pretória / Cidade do Cabo

3N

1º Dia (Dom) – Brasil / Joanesburgo

Five” - leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo, são a
principal atração, mas existem também populações de girafas, antílopes, veados, chitas, hienas, crocodilos, hipopótamos
e macacos. Jantar e hospedagem no lodge em Mpubalanga

2º Dia (Seg) – Joanesburgo

5º Dia (Qui) – Mpubalanga / Pretória /
Joanesburgo / Cidade do Cabo

Itinerário:

Guias Locais

falando Português ou Espanhol

Voo regular com destino a Joanesburgo. Noite e refeição a bordo.

Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível após as 14h). Hospedagem.

3º Dia (Ter) – Joanesburgo / White River / Mpubalanga

Café da manhã. Traslado à zona do Kruger Park, no nordeste do país, atravessando a província de Mpumalanga
e passando por lugares de impressionante beleza como a
“Janela de Deus” e o Desfiladeiro no Canyon do Rio Blyde.
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Qua) – Parque Nacional Kruger

Dia inteiro no Kruger Park. Em veículo aberto 4x4 poderá observar a grande variedade de fauna: mais de 500 espécies de
aves, 112 de répteis e 150 de mamíferos. Os famosos “Big

Pré ou Pós Extensão a Sun City

Café da manhã . Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

2º Dia – Sun City

3º Dia – Sun City / Joanesburgo

(Ou similares)

Classic 3*

Joanesburgo
Mpubalanga

Signature Lux Sandton
Destiny Lodge
Holiday
Inn Cape Town /
Cidade do Cabo
Fountains
Sun City
-

Médio Oriente e África

8º Dia (Dom)– Cidade do Cabo / Brasil

restaurantes, cassinos, espetáculos, danceterias, desportos
vários, passeios em balão de ar quente, praia artificial com uma
das maiores piscinas de ondas do mundo, etc! A dificuldade vai
ser escolher. Hospedagem.

Localização
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Café da manhã. Dias livres para explorar a cidade a seu gosto
ou realizar excursões opcionais à Península do Cabo ou Cidade
e Rota dos Vinhos. Hospedagem.

Traslado de Joanesburgo para Sun City. Cidade com uma arquitetura arrojada, foi construída num vale das montanhas Pilanesberg e é a verdadeia Las Vegas africana. Hospedagem.

Hotéis Previstos

• Se fizer Sun City como pré-extensão a chegada
a Joanesburgo será ao sábado;
• Se fizer Sun City como pós-extensão terá que
adicionar um voo Cidade do Cabo / Joanesburgo;
• Obrigatória vacina da febre amarela;
• Possibilidade de efectuar extensões a Rota Jardim e/ou Cataratas Victoria – consulte-nos

6º e 7º Dia (Sex/Sab) – Cidade do Cabo

1º Dia – Joanesburgo / Sun City

Café da manhã. Dia livre para explorar a cidade a seu gosto.
Este complexo tem de tudo um pouco para o manter ocupado:

Notas importantes:

Café da manhã. Saída com destino Pretória e tour panorâmico da capital admnistrativa do país. Vôo para a Cidade do Cabo (não incluso,
hora recomendada do vôo entre as 19h00-20h00). Traslado ao hotel.
Hospedagem.

Preços por pessoa
Categoria
3*
4*
4*sup
5*

Jan-Out

Fim dos nossos serviços.

Superior 4*

Deluxe 4*

5*

Holiday Inn Sandton
Stille Woning
Holiday Inn Cape Town /
Fountains
Soho

Holiday Inn Sandton
Stille Woning

Michelangelo Sandton
Nut Grove Manor

The Onyx

Pepper Club

-

The Palace

(Em USD):

Datas

Café da manhã. Traslado de regresso a Joanesburgo.

Duplo

Programa Base
Supl.single

$730
$795
$885
$1.080

$200
$260
$380
$560

Extensão a Sun City
Duplo
Supl.single
$630
$860

$315
$500

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

LENDAS DA ÁFRICA DO SUL – KRUGER E PILANESBERG
Desde

$1.470
11

Di a s
ref: Lus-LAF
5 Refeições

Kruger Park

Joanesburgo

2N

Kruger Park

Pilanesberg

3N

da capital admnistrativa do país. Vôo para a Cidade do Cabo (não
incluso, hora recomendada do vôo entre as 19h00-20h00). Traslado ao hotel. Hospedagem.

Guias Locais

Itinerário:

Pretória / Cidade do Cabo

2N

falando Português ou Espanhol

1º Dia (Dom) – Brasil / Joanesburgo

Voo regular com destino a Joanesburgo. Noite e refeição a bordo.

2º Dia (Seg) – Joanesburgo

Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível após as 14h). Hospedagem.

3º Dia (Ter) – Joanesburgo / White River / Mpubalanga

Café da manhã. Traslado à zona do Kruger Park, no nordeste do país, atravessando a província de Mpumalanga
e passando por lugares de impressionante beleza como a
“Janela de Deus” e o Desfiladeiro no Canyon do Rio Blyde.
Jantar e hospedagem.

4º Dia (Qua) – Parque Nacional Kruger

6º e 7º Dia (Sex/Sab) – Cidade do Cabo

Café da manhã. Dias livres para explorar a cidade a seu gosto
ou realizar excursões opcionais à Península do Cabo ou Cidade
e Rota dos Vinhos. Hospedagem.

8º Dia (Dom) – Cidade do Cabo / Joanesburgo / Pilanesberg

Café da manhã. Traslado ao aeroporto e voo para Joanesburgo (não incluso, hora recomendada do vôo antes das 09h30).
Chegada e traslado regular (em espanhol) para o Parque
Nacional Pilanesberg (viagem de cerca de 2h30), localizado
numa cratera de um vulcão extinto. Se não conseguiu ver os
Big 5 no Kruger, terá aqui uma nova chance! Check-in no lodge
e safari vespertino em veículo 4x4. Jantar e hospedagem.

Dia inteiro no Kruger Park. Em veículo aberto 4x4 poderá observar a grande variedade de fauna: mais de 500 espécies de
aves, 112 de répteis e 150 de mamíferos. Os famosos “Big
Five” - leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo, são a
principal atração, mas existem também populações de girafas, antílopes, veados, chitas, hienas, crocodilos, hipopótamos
e macacos. Jantar e hospedagem no lodge em Mpubalanga

9º Dia (Seg) – Parque Nacional Pilanesberg

5º Dia (Qui) – Mpubalanga / Pretória /
Joanesburgo / Cidade do Cabo

11º Dia (Qua)– Joanesburgo / Brasil

Café da manhã. Saída com destino a Pretória e tour panorâmico

Hotéis Previstos
Localização

Joanesburgo
Mpubalanga
Cidade do Cabo
Pilanesberg

(Ou similares)

3*
4*
5*

10º Dia (Ter) – Pilanesberg / Joanesburgo

Cedo de manhã. Desfrute do último safari. Regresso ao lodge
para café da manhã e traslado para Joanesburgo. Hospedagem.
Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

3*

4*

5*

Peermont Metcourt
Greenway Woods
Fountains****
Black Rhino Game Lodge****

Mondior
Stille Woning
Holiday Inn Cape Town
Black Rhino Game Lodge

D’Oreale
Nut Grove Manor
Pepper Club
Ivory Tree Game Lodge

Preços por pessoa
Categoria

Pensão completa no lodge. Dia repleto com 2 safaris incluídos: um matutino e outro vespertino. Hospedagem

(Em USD):

Datas

Duplo

Supl.single

Jan-Out

$1.470
$1.570
$2.215

$470
$565
$1.045

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

2N

Datas de
chegada a Joanesburgo:

(Mínimo 2 Participantes)
Janeiro: 07;
Fevereiro: 18;
Março: 11;
Abril: 08;
Maio: 13;
Junho: 10;
Julho: 15;
Agosto: 19;
Setembro: 09;
Outubro: 14.

Incluso:

• 9 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais de língua espanhola/portuguesa;
• Safaris em Pilanesberg com guia/motorista em língua inglesa
• 5 refeições;
• Traslados de chegada e saída;

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Gorjetas a carregadores de malas;
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

• Obrigatória vacina da febre amarela.
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Médio Oriente e África

Roteiro:

DELTA DO OKAVANGO E CATARATAS VICTORIA
Desde

1.810€
10

Di a s
ref: LUS – DOC
5 refeições

Elephant Sands

Roteiro:

Windhoek 1N Kalahari

Datas de
chegada a Windhoek:

(Mínimo 5 Participantes)
Janeiro: 18;
Fevereiro: 01,15,22;
Março: 08,21,29;
Abril: 12,25;
Maio: 03,17,29;
Junho: 07,21;
Julho: 04,12,29;
Agosto: 08,18,30;
Setembro: 12,24;
Outubro: 04,17,29;
Novembro: 08,21;
Dezembro: 03,13.

Incluso:

• 8 noites de hospedagem nos lodges seleccionados com café da manhã;
• Transporte em veículo Premium Overland Safari;
• Tour leader acompanhante e guias locais
durante as actividades (todos de língua
inglesa);
• 5 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

Médio Oriente e África

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto para o Zimbabwe;
• Taxas locais;
• Gratificações (opcionais, valores sugeridos 45€ para o guia e staff do camião e
25€ para lodges e acampamentos)
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Notas importantes:

1) Passaporte com validade mínima de 6 meses
e com pelo menos 4 páginas em branco; 2) Vacinação contra a cólera e febre-amarela obrigatória
para os passageiros procedentes de países onde
estas doenças sejam endémicas (ou que fizeram
trânsito nos últimos 10 meses); recomendada a
profilaxia da malária e o uso de repelente de insectos; 3) Não são permitidos menores de 18 anos
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1N

Delta do Okavango

2N

Elephant Sands 1N Chobe 1N Cataratas Victoria 2N

Itinerário:

Guias Locais

NOVIDADE 2019/20

6º Dia – Maun / Elephant Sands

1º Dia – Brasil / Windhoek

Voo regular com destino a Windhoek. Noite e e refeições
a bordo.

Café da manhã. Saída para o Elephant Sands, perto da vila de
Nata, no Botswana. Este é famoso pelos seus watering holes
(poços de água). Aqui vai, provavelmente, ter a oportunidade de
avistar os animais mais de perto que atravessam o parque à
procura de água fresca. Jantar e hospedagem.

2º Dia – Windhoek

7º Dia – Elephant Sands / Chobe River (Kasane)

3º Dia – Windhoek / Ghanzi

8º Dia – Chobe River (Kasane) / Victoria Falls

falando Inglês

Chegada, assistência e traslado ao hotel (habitação disponível
após às 14h00). Resto da tarde livre para explorar a cidade, como
a exposição dos meteoritos de Gibeon no Post Street Mall, a Igreja
de Cristo e outros edifícios históricos. Às 18h00 encontro com o
tour leader no hotel. Hospedagem.
Café da manhã. Saída bem cedo para uma longa viagem
com destino ao Kalahari, no Botswana. Chegada a Ghanzi,
onde vive o povo San (bushmen), ansiosos por receber os
visitantes e lhes mostrar o seu mundo quase esquecido. À
noite (opcionalmente, custo extra), pode desfrutar de um
ritual de dança antigo realizado ao redor de uma fogueira.
Se a noite estiver clara, aprecie o céu cintilante estrelado
pelo qual Ghanzi é famosa. Jantar e hospedagem.

4º Dia – Ghanzi / Maun

Café da manhã. Desfrute de um passeio com os San para conhecer as suas habilidades e sobrevivência que têm passado de
geração em geração. Partida com destino a Maun, a 5ª maior cidade do Botswana. Tempo livre no lodge. Opcionalmente (custo
extra), passeio de avioneta para uma vista panorâmica do Delta
do Okavango: terá uma ideia da magnitude desta enorme mistura de terra e água com o seu intrincado sistema de canais e
ilhas, e observar as famílias de elefantes, girafas e manadas de
búfalos e hipopótamos. Jantar e hospedagem.

5º Dia – Maun

Café da manhã. Hoje vai experimentar uma nova forma de viajar
– num mokoro (a mesma forma utilizada pelo povo local): uma canoa tradicional de dug-out para duas pessoas; seu motor é um ser
humano chamado “poler”. O traslado até à “polling station” é feito
em barco motorizado ou em veículo 4×4, dependendo do nível de
água do Delta. E desde aqui começa a tranquila viagem em mokoro
no Delta do Okavango. Ao deslizar nestas águas vai ter inúmeras
oportunidades para tirar impressionantes fotografias. Parada
numa das ilhas e caminhada pela natureza (1h a 2h). Jantar e hospedagem em Maun. Nota: opcionalmente (custo extra) poderá efectuar
a visita ao Delta de uma outra forma – vôo de ida e volta (20 minutos)
até àReserva de Moremi e a partir daqui passeio em mokoro; almoço
pic-nic – lunch box incluído).

Café da manhã. Partida para a pequena cidade de Kasane junto
ao Parque Nacional de Chobe e ao rio Chobe. À tarde, cruzeiro
para observar a vida selvagem nas margens do rio: elefantes,
búfalos, kudu, bushbuck, hipopótamos e várias espécies de
aves. Jantar e hospedagem.
Café da manhã. Travessia para o Zimbabwe e viagem até as
magníficas Cataratas Vitória, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. As cataratas, com 1,7Km de extensão e que
no seu ponto mais alto atinge os 108m, são um espectáculo
natural extraordinário alimentado pelas águas do rio Zambeze,
formando uma fronteira natural entre a Zâmbia e o Zimbabwe.
Hospedagem.

9º Dia – Victoria Falls

Dia livre para desfrutar da beleza deste magnífico local. Pode
experimentar (opcionalmente, custo extra) algumas das actividades que a área oferece: bungee jumping, rafting; cruzeiro no
rio Zambezi, passeio de helicóptero. Hospedagem.

10º Dia – Victoria Falls / Brasil

Café da manhã . Traslado ao aeroporto (quarto disponível
até às 12h00). Fim dos nossos serviços.

Lodges Previstos

(Ou similares)

Localização

Lodge

Windhoek
Ghanzi
Maun
Elephant Sands
Kasane
Victoria Falls

Safari Hotel***
Trail Blazers
Island Safari Lodge
Elephant Sands
Thebe River Lodge
Shearwater Village

Preços por pessoa
Datas

Jan-Dez

(Em Euros):

Duplo

Supl.single

1.810 €

370 €

Opcional Fly-In Mokoro (dia 4) - 635€ (neto)
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QUÉNIA – SAFARI KIRABU
Desde

2.095€
8

Di a s
ref: Lus-QSK
10 Refeições

Maasai Mara

Nairobi

1N

Maasai Mara

2N

Lago Nakuru

1º Dia – Brasil / Nairobi

Voo regular com destino a Joanesburgo. Noite e refeições
a bordo.

2º Dia – Nairobi

6º Dia – Lago Nakuru / Lago Naivasha / Amboseli

Chegada e traslado ao hotel (quarto disponível após as 14h). Hospedagem.

Café da manhã. Saída bem cedo para o Lago Naivasha. Passeio de
barco para observação de aves. Continuação para Amboseli com
parada em Nairobi para almoço (ou almoço pic-nic- lunch box, dependendo das condições da estrada). Jantar e hospedagem.

3º Dia – Nairobi / Maasai Mara

Café da manhã. Manhã bem cedo saída para o Parque Nacional Maasai Mara, a continuação do ecossistema do Serengeti em terras quenianas. Esta é a reserva onde poderá
observar em qualquer altura do ano os Big 5: leão, búfalo,
elefante, leopardo e rinoceronte. Poderá ainda observar
inúmeras espécies de aves. Almoço e 1º safari da jornada.
Jantar e hospedagem.

7º Dia – Amboseli

Café da manhã. Amboseli está localizado na parte Norte do Monte
Kilimanjaro, na fronteira com a Tanzânia, e estende-se por uma
área de 392 Km2. Em dias limpos consegue-se ver o topo do Kilimanjaro sempre coberto de neve. É aqui que se encontram as
maiores concentrações de elefantes do Quénia. Safari de dia inteiro com almoço pic-nic incluído (lunch box). Jantar e hospedagem.

4º Dia – Maasai Mara

Pensão completa. O seu dia deve ser bem aproveitado, do
nascer ao pôr-do-sol, fotografando, filmando, observando…
desfrutando. Safari de manhã e à tarde. Opcionalmente (custo
extra) safari de balão ao amanhecer.
Localização

(Ou similares)

Nairobi
Maasai Mara
Lago Nakuru
Amboseli

Preços por pessoa
Categoria

3ªs e 5ªs

Domingos

8º Dia – Amboseli / Nairobi / Brasil

Café da manhã .Viagem para Nairobi. Tempo livre conforme
a hora do seu vôo. Fim dos nossos serviços.

Chegada às 3ªs e 5ªs

Chegada aos Domingos

Safari Park Hotel
Mara Sopa Lodge
Lake Nakuru Sopa Lodge
Amboseli Sopa Lodge

Eka Hotel
Keekorok Lodge
Lake Nakuru Lodge
Ol Tukai Lodge

(Em Euros):

Datas

Duplo

Supl.single

Jan-Mar+Nov-15Dez
Abr-25Jun
26Jun-Out
Jan-Fev
Mar
Abr-25Jun
26Jun-Out
Nov-15Dez

2.245 €
2.095 €
2.345 €
2.380 €
2.320 €
2.170 €
2.560 €
2.250 €

395 €
115 €
450 €
620 €
400 €
95 €
660 €
410 €

Supl. pessoa / noite 19 a 22 Abril: 72€

2N

Café da manhã. Partida para o Parque Nacional de Lago Nakuru.
Da sua fauna destacamos: rinocerontes, búfalos, girafas, gazelas,
babuínos, leopardos e hipopótamos. Estes últimos podem ser
observados ao pôr-do-sol quando se dirigem para a margem do
lago para se alimentarem. Almoço, tempo livre e saída para safari
fotográfico no parque. Jantar e hospedagem.

falando Inglês

Lodges Previstos

Lago Naivasha / Amboseli

5º Dia – Maasai Mara / Lago Nakuru

Guias Locais

Itinerário:

1N

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

NOVIDADE 2019/20

Datas de
chegada a Nairobi:

3ªs, 5ªs e Domingos de Janeiro a 15 de
Dezembro de 2019
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 6 noites de hospedagem nos lodges seleccionados com café da manhã;
• Transporte partilhado em veículo de safari
com guia-motorista em língua inglesa;
• 10 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Visto electrónico em www.evisa.go.ek;
• Taxas locais;
• Gratificações a bagageiros (UDS$ 1.00
por mala), motoristas/guias (USD$ 5.00
a $10.00 por pessoa e por dia) e pessoal
dos hotéis/lodges (USD$ 2.00 a $4.00
por pessoa e por dia)
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Notas importantes:

1) Passaporte com validade mínima de 6 meses
e com pelo menos 4 páginas em branco; 2) Vacinação contra a cólera e febre-amarela obrigatória
para os passageiros procedentes de países onde
estas doenças sejam endémicas (ou que fizeram
trânsito nos últimos 10 meses); recomendada a
profilaxia da malária e o uso de repelente de insectos; 3) Não são permitidos menores de 7 anos
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Médio Oriente e África

Roteiro:

EMIRADOS ÁRABES – DUBAI E ABU DHABI
Desde

$785
6

Di a s
ref: LUS – 010
1 refeição

Dubai

Roteiro:

Dubai

5N

Abu Dhabi

Datas de
chegada ao Dubai:

Diárias de Fevereiro a Outubro de 2019
Notas: o itinerário altera conforme o dia
da chegada; este itinerário corresponde à
chegada ao Domingo

Incluso:

• 5 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas ao Dubai e Abu Dhabi com guias
locais de língua portuguesa;
• Entrada no Burj Khalifa (124º andar);
• Safari e jantar no deserto em veículo 4x4
com motorista de língua inglesa, com
consumo ilimitado de bebidas selecionadas (bebidas alcoólicas incluídas);
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência pelos nossos representantes
locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Taxas municipais (city tax);
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Suplementos opcionais para o 3º dia:

Médio Oriente e África

• Ferrari World (bronze pass) $72
• Warner Bros (bronze pass) $72
• The Louvre Abu Dhabi - $18 (neto de comissão)

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

1º Dia – Brasil / Dubai

Voo regular com destino ao Dubai. Chegada e traslado ao
hotel (quarto disponível após às 14h00). Hospedagem.

2º Dia – Dubai (2ªs, 4ªs e Sábados)

Café da manhã. Descubra uma das cidades com mais glamour do
Golfo Pérsico. A visita inicia pela Dubai Marina com um passeio
de barco (20m). Continuação para a Palmeira Jumeirah, passando
pelo Atlantis The Palm. Prosseguimento para área residencial da
praia Jumeirah com parada para foto no Hotel Burj Al Arab, e posteriomente na “Dubai Frame”. Tempo livre no Dubai Mall. À tarde percurso através da “Beach Road”, para visitas do exterior da
Mesquita Jumeirah e do Palácio Presidential Zabeel. Continuação
para a zona tradicional do Dubai, e entrada no Museu do Dubai,
localizado na fortaleza de Al-Fahidi. Embarque numa típica “abra”
através do Creek para o destino final: os souks do ouro e das especiarias. Hospedagem.

3º Dia – Dubai / Abu Dhabi / Dubai (3ªs, 5ªs e Domingos)

Café da manhã. Tour a Abu Dhabi. Uma viagem de cerca de
2h por uma estrada costeira leva-o à maior cidade e capital
dos Emirados Árabes Unidos. Visita à Grande Mesquita do
Sheikh Zayed, uma das maiores do mundo que pode acomodar até 30.000 paroquianos. Percurso panorâmico pela
Corniche. À tarde, tempo livre no Yas Mall. Se preferir, em
vez do Yas Mall, e com suplemento adicional, poderá visitar

Preços por pessoa
Hotel (tipo de
quarto)

(Em USD):

Localização

Citymax Al Barsha
at the Mall***
(standard)
Doubletree by
Hilton**** (guest)
Four Points by Sheraton
Sheik Zayed
Road**** (classic)

Al Barsha

JW Marriott
Marquis*****
(deluxe)

Business
Bay

Al Barsha

SZR

Datas
Fev-Mar+24Set-Out
Abr
Mai-23Set
Fev-11Mai+24Set-Out
12Mai-23Set
Fev-Mar+24Set-Out
Abr+25Ago-23Set
Mai-24Ago
Fev-5Mai
6Mai-23Set
24Set-Out

ou o Ferrari World, ou o Warner Bros Park, ou a mais recente atração - o The Louvre Abu Dhabi. Retorno ao Dubai.
Hospedagem.

4º Dia – Dubai

Café da manhã. Manhã livre. À tarde uma aventura que não
esquecerá. Deixaremos a cidade em veículos 4x4 para uma
jornada através das dunas do deserto. Observação do pôrdo-sol e traslado para o acampamento exclusivo. Enquanto
se instala em nossa tenda beduína, poderá pintar as mãos
com design henna, vestir-se de acordo a tradição local, ver
o seu nome escrito em areias coloridas, experimentar andar
de camelo, fazer “sandboard” ou provar a aromática shisha.
Um banquete de carnes grelhadas, saladas, doces árabes e
bebidas selecionadas será servido enquanto assistirá a um
espectáculo de danças tradicionais. Hospedagem. Nota: esta
excursão não leva guia.

5º Dia – Dubai

Café da manhã. Dia livre para compras. Durante este dia, usufrua
do bilhete “At The Top” que incluímos para a subida ao ao 124º
andar da Burj Khalifa, a torre ícone do Médio Oriente, de onde terá
uma espectacular vista de 360º do emirado (deslocação por conta
própria). Hospedagem.

6º Dia – Dubai / Brasil

Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.
5 noites
Duplo
Single

Noite extra
Duplo Single

$942
$905
$785
$1.096
$894
$1.192
$1.032
$780
$1.189
$891
$1.303

$93
$85
$61
$124
$83
$143
$111
$60
$142
$82
$165

$1.406
$1.333
$1.086
$1.709
$1.304
$1.906
$1.585
$1.082
$1.900
$1.303
$2.127

$185
$171
$122
$246
$165
$286
$221
$121
$284
$165
$330

Sup.MP /
noite
$16
$16
$16
$31
$31
$42
$42
$29
$86
$86
$86

1) Ultimo regresso a 31 de Outubro; 2) Preços não são válidos: 17-21Fev+3-7Jun+12-16Ago+13-17Out e para outros eventos
e congressos locais cujas datas não foram informadas até à edição deste catálogo
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