Zimbabwe

Desde

Safari Nyami e Cataratas Victoria
10 Dias / 7 Noites

consulte disponibilidade AQUI

Itinerário
1º Dia Portugal / Harare
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e
partida com destino a Harare, via uma cidade
de ligação. Noite a bordo.
2º Dia Harare
Assistência à chegada e transporte ao hotel.
Resto do dia livre para descansar da viagem,
ou passear no centro histórico de Harare. Será
possível visitar os Jardins de Harare, a Praça
da África, passear pela First Street e ver os
edifícios mais emblemáticos e importantes que
compõem a capital do país. Alojamento.
3º Dia Harare / Grutas de Chinoyi / Lago Kariba
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao
Lago Kariba. Durante o percurso, paragem para
visitar as Grutas de Chinoyi. Continuação da
viagem e nova paragem em Lions Dean, onde
haverá a oportunidade de comprar o “Biltong”
do Zimbabwe, que é um lanche feito com
carne maturada e curada. Após almoço, visita
à barragem de Kariba, à Catedral de Kariba

€

4.745,00

+ € 711,22 (Supl. e Taxas)

Partidas
construída em homenagem aos mortos na
construção da barragem e passeio panorâmico
pela cidade. Regresso ao hotel, jantar e
alojamento.

Domingos

4º Dia Lago Kariba
Após o pequeno-almoço, saída para ver os
animais nas margens do lago ou para tentar a
sorte na pesca. Em seguida, saída para passeio
de barco no lago. Enquanto se percorre as
margens do Lago Kariba, na área da Ilha
Antílope, será servido o almoço. Oportunidade
para desfrutar das atividades disponíveis no
lago durante o cruzeiro e assistir ao pôr do sol.
Regresso ao Lodge. Alojamento.
5º Dia Lago Kariba / Parque Nacional Mana
Pools
Após o pequeno-almoço, partida com destino
a Chirundu. Após almoço, embarque em lancha
rápida até Mana Pools. Durante a viagem, de
cerca de 1 hora, é possível avistar, nas margens
do rio, elefantes, crocodilos e principalmente
hipopótamos. Após a chegada ao lodge, saída

Destaques
- Passeio no Lago Kariba
- Safaris no Parque de Mana Pools
- Visita ás famosas Cataratas Victoria

para safari ao final da tarde. Jantar e alojamento.

Regresso ao lodge. Alojamento.

6º Dia Parque Nacional Mana Pools
Após o pequeno-almoço, dia completo
dedicado a safari pelo Parque Nacional Mana
Pools. Aqui será possível ver leões, elefantes,
búfalos, antílopes, zebras, impalas, entre
outros. Os animais estão acostumados à
presença dos visitantes e permitem observálos com maior proximidade e tranquilidade,
tornando o Mana Pools um dos melhores
parques nacionais da África para safaris a pé. É
uma área de excepcional beleza natural. Aqui, o
rio Zambeze, que flui lentamente para leste há
milhares de anos, deixou para trás os restos dos
antigos canais do rio, formando pequenos lagos
e piscinas sazonais espalhados por uma área
de várias centenas de quilômetros quadrados.

7º Dia Parque Nacional Mana Pools / Cataratas
de Victoria
Saída de madrugada para um último safari
pelo Parque. Regresso ao lodge para pequenoalmoço. Em hora a combinar localmente,
transporte de avioneta com destino a Victoria
Falls. Assistência à chegada e transporte ao
hotel. Resto da tarde livre. Alojamento.
8º Dia Cataratas de Victoria
Após o pequeno-almoço, saída para visita a
uma das maravilhas da natureza, as Cataratas
de Victoria. O rio Zambeze verte as suas
caudalosas águas desde uma altura de mais de
100 metros e uma extensão de 1500 metros,

originando imensas nuvens de água vaporizada.
Quando o explorador Livingstone as descobriu,
afirmou: “Os anjos quando estão no céu devem
ver esta maravilha…”. As cataratas formam
ainda uma fronteira natural entre o Zimbabwe e
a Zâmbia. De tarde, saída para um inesquecível
cruzeiro no rio Zambeze, para poder admirar as
cataratas de outra perspectiva. Alojamento.
9º Dia Cataratas de Victoria / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte
ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo de regresso a Portugal, via uma
cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Categoria Superior - desde € 4.745,00 + € 711,22 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Harare
Lago Kariba
Parque Nacional Mana Pools
Cataratas de Victoria

Meikles Hotel Harare
Kariba Safari Lodge
Mana Pools Lodge
The Kingdom Victoria Falls

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
• Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
• Alojamento em hotéis de categoria escolhida, em regime de
pequeno-almoço em Harare e Victoria Falls e Pensão Completa
nos restantes locais
• Safaris em jipe 4x4 e actividades com acompanhamento de guias
locais em espanhol
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas e quaisquer outros serviços não mencionados
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
Visto do Zimbabwe (obtido à chegada)

Parque Nacional Mana Pools
Lago Kariba
Grutas de Chinoyi
Cataratas de Victoria

Harare

