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1. ITINERÁRIO: Okavango Delta – Parque Nacional Chobe – Cape Town 
  
   1º dia – SAO PAULO – JOHANNESBURG  

Apresentação ao aeroporto internacional de Guarulhos para embarque em voo com 
dest ino a Johannesburg. Pernoite a bordo. 
  
2º dia – JOHANNESBURG – MAUN – OKAVANGO DELTA  
Chegada em Johannesburg e reembarque no voo com dest ino a Maun, em Botswana. 
Chegada, recepção e reembarque em voo charter com dest ino ao Okavango Delta .  
Chegada, recepção e tras lado ao lodge selecionado para hospedagem. 
  
Okavango Delta –  este é o maior delta do mundo e é considerado um milagre da 
natureza. Com uma fascinante e endêmica v ida selvagem. Local izado na região do 
ár ido Deserto de Kalahar i ,  possui grandes concentrações de animais e pássaros. Seu 
cl ima desempenha um importante papel fazendo do Delta do Okavango um dest ino 
fantást ico para safár i ,  a bordo do “mokoro”.  
  
3º dia – OKAVANGO DELTA  
Cedo pela manhã, por volta das 06h00, após um café da manhã leve, sa ída para a 
pr imeira at iv idade, ou safár i ,  do dia ,  com duração de aproximadamente 3 horas. Ao 
f inal ,  retorno ao lodge para o “brunch” e tempo l ivre para descansar ,  re laxar ou 
aproveitar a infraestrutura que o lodge oferece. 
  
Após café da tarde, sa ída para a segunda at iv idade do dia ,  com parada para admirar o 
pôr do sol ,  em um local estratégico. Ao f inal ,  retorno ao lodge por volta das 19h00 
para descansar e se del ic iar com um jantar serv ido na área externa da propr iedade, 
dependendo das condições c l imát icas. 
  
4º dia – OKAVANGO DELTA – PARQUE NACIONAL CHOBE  
Cedo pela manhã, sa ída para mais um safár i ,  para conhecer os outros t ipos de aves e 
animais selvagens a inda não v istos durante os safár is anter iores. Ao f inal ,  retorno ao 
lodge para o café da manhã, seguido do tras lado a pista pr ivat iva do lodge para 
embarque em voo charter com dest ino ao Parque Nacional Chobe. Chegada, recepção 
e tras lado ao lodge selecionado para hospedagem. 
  
Parque Nacional Chobe –  conhecido como um dos locais que possuem a maior 
concentração de animais na Áfr ica ,  pr incipalmente os e lefantes. E também por ser o 
pr imeiro parque nacional no país .  Possui cerca de 11 mi l  km2  de extensão e é o local 
onde os predadores possuem hábitos não v istos em outros países. 
  
5º dia – PARQUE NACIONAL CHOBE  
Cedo pela manhã, por volta das 06h00, após um café da manhã leve, sa ída para a 
pr imeira at iv idade, ou safár i ,  do dia ,  com duração de aproximadamente 3 horas. Ao 
f inal ,  retorno ao lodge para o “brunch” e tempo l ivre para descansar ,  re laxar ou 
aproveitar a infraestrutura que o lodge oferece. 
  
Após café da tarde, sa ída para a segunda at iv idade do dia ,  com parada para admirar o 
pôr do sol ,  em um local estratégico. Ao f inal ,  retorno ao lodge por volta das 19h00 
para descansar e se del ic iar com um jantar serv ido na área externa da propr iedade, 
dependendo das condições c l imát icas. 
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6º dia – PARQUE NACIONAL CHOBE – MAUN – JOHANNESBURG – CAPE TOWN  
Cedo pela manhã, sa ída para mais um safár i ,  para conhecer os outros t ipos de aves e 
animais selvagens a inda não v istos durante os safár is anter iores. Ao f inal ,  retorno ao 
lodge para o café da manhã, seguido do tras lado a pista pr ivat iva do lodge para 
embarque em voo charter com dest ino a Maun. Chegada e reembarque no voo com 
dest ino a Cape Town, com conexão v ia Johannesburg. Chegada na c idade considerada 
como uma das mais bonitas do mundo, recepção e tras lado ao hotel selecionado para 
hospedagem. Restante do dia l ivre para at iv idades independentes. 
  

Sugestão 01 (passeio sugerido e não incluído): 
Sugerimos como passeio opcional, uma visita à cidade de Cape Town, conhecendo os principais pontos de maior interesse 
turísticos e histórico da “Cidade Mãe” da África do Sul, fundada em 1652 pelo holandês Ian Van Riebeck. Visita a Table Mountain 
(conhecida como a Montanha da Mesa) para apreciar a bela vista e a paisagem mundialmente famosa. Continuação pelo trajeto 
cênico, passando através das praias de Clifton e pelo Sea Point até o centro da cidade e visita ao Green Market Square e 
caminhada pelo Company Gardens. Continuação, para uma vista panorâmica, passando pelo Parlamento, pela Prefeitura, pelo 
Castelo e o Slave Lodge, entre outros, até chegar ao “Bo Kaap”, também conhecido como Malay Quarter, onde a arquitetura é 
típica de Cape Town como a 200 anos. Em seguida, visita ao Signal Hill, para apreciar o disparo de arma ao meio-dia (exceto 
Domingos e feriados) e logo após, visita a uma joalheria, onde pode-se aprender um pouco mais sobre a história dos diamantes e 
deslumbrar-se com essas pedras brilhantes. Ao final, retorno ao hotel. 
 
Importante: bilhete para acessar o teleférico do Table Mountain, não está incluído. 

  
7º dia – CAPE TOWN  
Dia inte iramente l ivre para at iv idades independentes. 
  

Sugestão 02 (passeio sugerido e não incluído): 
Sugerimos como passeio opcional, de dia inteiro, visita ao Cabo da Boa Esperança, margeando a costa do Oceano Atlântico, 
passando por zonas residenciais e pequenos povoados costeiros, uma espetacular paisagem de mar e montanhas, passando 
pelas imaculadas praias de Clifton e Camps Bay, com suas areias brancas e finas e suas águas azuis. Os formidáveis picos 12 
apóstolos surgem de um lado da estrada, enquanto falésias e incríveis formações rochosas caem no gelado Oceano Atlântico do 
outro lado. Chegada a aldeia de pescadores Hout Bay, com sua imponente sentinela. Tempo livre para visitar a Seal Island ou a 
loja de souvenires no mercado de artesanato do porto. Continuação ao longo de Campman Peak, onde pode-se tirar fotos 
incríveis, até à Reserva Natural do Cabo da Boa Esperança, lar do magnífico bioma “fynbos”, e de diferentes espécies de pássaros. 
Para acessar à Ponta do Cabo, lugar onde se convencionou dizer que é o ponto de encontro dos poderosos oceanos, Atlântico e 
Índico, é através do funicular (que não está incluído). No regresso a Cape Town, passagem pela base naval de Simon’s Town, ao 
longo do Oceano Indico com parada antes na praia de Boulders, um local isolado, de areias brancas e calmo, lar dos famosos 
pinguins africanos. A última parada será no famoso Jardim Botânico de Kirstenbosch, com um acervo de mais de 3.500 
espécies da fauna e flora da África do Sul. 
  
Importante:  Incluído as entradas ao parque do Cabo da Boa Esperança e ao Jardim Botânico de Kirstenbosch. Exceto ao 
funicular de Cape Point, a Seal Island, a colônia de pinguins e almoço, não estão incluídos. 

  
8º dia – CAPE TOWN  
Dia inte iramente l ivre para at iv idades independentes. 
  

Sugestão 03 (passeio sugerido e não incluído): 
Outra deliciosa sugestão de passeio opcional, de dia inteiro, é visitar às célebres vinícolas da região e degustar de seus 
renomados vinhos Sul Africanos. Conheça estas fabulosas rotas de vinhos, como Franschhoek que é sem dúvida, a rota de vinhos 
mais bela e muito famosa por sua culinária, como também, por suas refinadas galerias, antiquários e boutiques. Antes, a primeira 
parada é em Paarl, na Anura Wine Estate, para a primeira degustação com queijos. Durante o trajeto a Franschhoek, parada no 
Groot Drakenstein, de onde Nelson Mandela foi libertado em 1990. Chegada, e depois de um curto passeio pela cidade, parada 
para a segunda degustação e em seguida tempo livre para almoço (não incluído). À tarde, conheça Stellenbosch, um charmoso 
vilarejo por entre as montanhas e que contabiliza mais de 200 produtores e se o tempo permitir, parada para terceira degustação 
de vinhos. 
  
Importante: Incluído 3 degustações de vinhos (uma com queijos, a outra com um passeio pela adega e a terceira apenas se o 
tempo permitir). As vinícolas a serem visitadas são sujeitas à confirmação e alteração sem aviso prévio. Almoço não incluído. 
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Sugestão 04 (passeio sugerido e não incluído): 
E para os amantes de aventura e adrenalina, supere seus limites e mergulhe para ver de perto os grandes tubarões brancos em 
seu habitat natural. 
  
Importante: Incluído café da manhã light na chegada ao porto, equipamento de mergulho como wetsuits, hoodies, botas e 
toalhas, cooler snack box a bordo com bebidas para autosserviço, cinegrafista a bordo (o DVD será comercializado 
separadamente e não está incluído), chuveiro com água quente, bebidas quentes durante a exibição do DVD e um almoço light 
na chegada ao porto. 

  
9º dia – CAPE TOWN – JOHANNESBURG – SÃO PAULO  
Em horár io determinado, tras lado ao aeroporto de Cape Town para embarque no voo 
com dest ino ao Brasi l ,  com conexão v ia Johannesburg. Chegada, no mesmo dia ,  no 
aeroporto internacional de Guarulhos, desembarque e f im de nossos serv iços. Até a 
próxima v iagem!!! !  

  
  
2.  OBSERVAÇÕES IMPORTANTE: 
·      Franquia de bagagem:  consulte-nos para maiores detalhes e informações; 
·      Assistência de Viagem:  inclu ído o Seguro GTA Bronze; 
·      BLACK OUT DATES:  todos os lodges, anualmente, fecham para reformas. Leroo La 
Tau, Xugana Is land Lodge, Savute Safar i  Lodge, Camp Moremi,  Camp Xakanaxa fecharão 
no per íodo de 01 de Fevereiro de 2016 a 01 de Março de 2016 e Camp Okavango de 01 
de Janeiro de 2016 a 14 Abri l  de 2016. 
  
  
3.  SERVIÇOS CORTESIA NO HOTEL TAJ CAPE TOWN  
(EXCLUSIVIDADE ORIGINAL MILES): 
  
2016( 2 ) :  
  
·      Garrafa de água, f lores e frutas; 
·      Dr inque de boa v indas na chegada; 
·      Wi-f i ;  
·      Acesso academia e ao Jiva SPA com sauna, espaço para re laxamento, p isc ina 
aquecida indoor e Jacuzzi ;  
·      1  (um) passeio histór ico (disponível de Terça a Sábado, suje ito a disponibi l idade) ;  
·      1  (uma) cortesia para o chá da tarde, para 2 pessoas durante a estadia ;  
·      Shutt le tras lado para Victor ia & Alfred Waterfront ,  d iar iamente das 8h as 20h 
(suje ito a disponibi l idade).  
  
( 2 )Vál ido para mínimo de 03 noites de hospedagem para estadias de 04 de Janeiro de 
2016 até 23 de Dezembro de 2016. 
*Benef íc ios não acumulat ivo e suje itos a a lteração sem aviso prévio 
  
  

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTAÇÃO, VISTOS E VACINAS 
SOLICITE-NOS DOCUMENTO A PARTE. 
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4.  NOSSOS VALORES NÃO INCLUEM: 
·      Taxas aeroportuár ias ;  
·      Despesas com documentação; 
·      V istos Consulares e Passaporte;  
·      Excesso de bagagem; 
·      Antecipação no horár io de chegada (ear ly  check in) ;  
·      Prorrogação no horár io de saída ( late check out) ;  
·      Refeições e bebidas não mencionadas; 
·      Passeios e excursões suger idas e/ou opcionais ;  
·      Entradas aos locais de v is i tação durante os passeios e excursões suger idas e/ou 
opcionais ;  
·      Extras de caráter pessoal como: lavander ia ,  te lefonemas, bebidas a lcoól icas , 
a l imentação extra ,  gor jetas e tudo que não est iver mencionado como inclu ído no roteiro .  
  
  
5.  PARTE AÉREA INCLUÍDA: 
·      Passagem aérea internacional em classe econômica voando SOUTH AFRICAN 
AIRWAYS na rota:  Guarulhos / Johannesburg / Cape Town / *Johannesburg / Guarulhos 
·      Passagem aérea interna em classe econômica voando SOUTH AFRICAN AIRWAYS 
na rota:  Johannesburg / Maun / Johannesburg 
·      Passagem aérea interna em classe econômica voando em voo charter na rota:  Maun 
/ Okavango Delta / Parque Nacional Chobe / Maun 

  
*Válido :  somente para embarque com saídas e retorno de Segundas-feiras as Quintas-
fe iras (voos internacionais)  
  
  
6.  SUPLEMENTO PARA EMBARQUE COM SAIDAS E RETORNO DE SEXTAS-
FEIRAS A DOMINGO (VOOS INTERNACIONAIS): 
·      Alta Temporada:  USD 138.00 por pessoa em classe econômica. Vál ido de 03 de 
Dezembro de 2015 a 27 de Fevereiro de 2016, de 01 de Julho de 2016 a 15 de Julho de 
2016 e 03 de Dezembro de 2016 a 27 de Fevereiro de 2017;  
·      Baixa temporada:  USD 115.00 por pessoa em classe econômica. Vál ido de 01 de 
Agosto de 2015 a 02 de Dezembro de 2015, 28 de Fevereiro de 2016 a 30 de Junho de 
2016, 16 de Julho de 2016 a 02 de Dezembro de 2016.  
  
  

A PARTIR DO DIA 01/JANEIRO/2016  
SERÁ APLICADA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF),  

SOBRE TODAS AS NOVAS CONTRATAÇÕES DE VIAGENS E SERVIÇOS 
INTERNACIONAIS.  
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7.         HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES (Sujeitos a confirmação): 
  
SELEÇÃO 01 - CATEGORIA LUXO 

Cidade  Hotel  Categoria  Tipo de 
Apto  

Noites  Serviços em cada cidade  

Okavango 
Delta  

Xugana Is land 
Lodge 

ou 
Camp Okavango 

(Pensão 
completa ( 1 ))  

4**** 
Chalet 

ou 
Tent 

02 

- Traslado de chegada e 
saída, em serv iço regular ;  
-  At iv idades e/ou safár is 
(game dr ivers) ,  conforme 
programação diár ia dos 

lodges em serv iço 
pr ivat ivo ,  com assistência 
de guia local no id ioma 

Inglês;  
- Lavanderia .  

Parque 
Nacional 

Chobe  

Savute Safar i  
Lodge 

(Pensão 
completa ( 1 ))  

4**** Luxury 
Room 

02 

Cape Town  
Taj Cape Town 

(Café da manhã) 5**** 
Luxury 
Room 03 

- Traslado pr ivat ivo ,  de 
chegada e saída, com 

assistência local no 
id ioma Inglês. 

*Refeições:  
  
( 1 )Pensão completa  -  inclu i  todas as refe ições, bebidas, dest i lados locais e v inhos 
(exceto bebidas de marca premium). 

  
Valores Regulares* por Pessoa em Dólares Americanos  

Duplo  Trip lo  Indiv idual  Saídas  
6 .113 

Sob Consulta 

7 .634 01/10/2015 A 30/10/2015 
4.929 5.318 31/10/2015 A 25/11/2015 
4.939 5.338 26/11/2015 A 29/11/2015 
4.544 4.943 30/11/2015 A 02/12/2015 
4.857 5.257 03/12/2015 A 10/12/2015 

Sob Consulta 11/12/2015 A 04/01/2016 
5.058 

Sob Consulta 

5 .548 05/01/2016 A 30/01/2016 
5.617 6.666 31/01/2016 A 06/02/2016 
5.058 5.548 07/02/2016 A 27/02/2016 
4.745 5.235 28/02/2016 A 26/03/2016 
4.640 5.026 27/03/2016 A 30/03/2016 
5.141 5 .527 31/03/2016 A 29/05/2016 
5.262 5.648 30/05/2016 A 29/06/2016 
6.537 8.062 01/07/2016 A 15/07/2016 
6.345 7 .870 16/07/2016 A 03/08/2016 
6.224 7 .749 04/08/2016 A 23/09/2016 
6.329 7 .959 24/09/2016 A 30/10/2016 
5.246 5.736 31/10/2016 A 04/11/2016 
5.805 6.854 05/11/2016 A 13/11/2016 
5.246 5.736 14/11/2016 A 29/11/2016 
4.745 5.235 30/11/2016 A 02/12/2016 
5.058 5.548 03/12/2016 A 10/12/2016 
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SUPLEMENTOS PARA UPGRADE – CAPE TOWN  
Valores Regulares* por Pessoa em Dólares Americanos  

Hotel  Tipo de Apto  Duplo  Individual  Aplicação  

Table Bay  Luxury Room 

201 385 01/10/2015 A 30/11/2015 
104 190 01/12/2015 A 10/12/2015 

Sob Consulta 11/12/2015 A 04/01/2016 
-5 --- 05/01/2016 A 29/01/2016 

137 269 30/01/2016 A 
04/02/2016 

-423 -849 05/02/2016 A 11/02/2016 
137 269 12/02/2016 A 31/03/2016 

105 205 
01/04/2016 A 
28/09/2016 

137 269 29/09/2016 A 09/11/2016 
-423 -849 10/11/2016 A 18/11/2016 
137 269 19/11/2016 A 28/11/2016 

*Os valores dos suplementos são para todo o período de permanência no hotel conforme 
roteiro principal .  
  
  
8.         PASSEIOS OPCIONAIS – SERVIÇO REGULAR: 
 

Valor por Pessoa em Dólares Americanos  

Cidade  Passeio  Idioma  
Valor  

Adulto  

Cape Town  

City Tour - Cape Town  Inglês 41 
Passeio de meio per íodo, com saída prevista às 13h45 e retorno às 
18h00 (aproximadamente) .  Opera diar iamente. 

Cape Point Tour  Inglês 76 
Passeio de dia inte iro ,  com saída prevista às 08h15. Opera diar iamente. 

Vinícolas  Inglês 76 
Passeio de dia inte iro ,  com saída prevista às 08h30 e retorno às 17h30 
(aproximadamente) .  Opera diar iamente. 

Mergulho com tubarões brancos  Inglês 198 
Passeio de dia inte iro ,  com saída prevista às 04h30 e retorno às 14h00 
(aproximadamente) .  Inclu i  t ras lados de/para Cape Town e equipamento 
de snorkel .  Opera diar iamente. Inclu i  café da manhã e a lmoço (exceto 
bebidas) .  Suje ito a condições c l imát icas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9.         PASSEIOS OPCIONAIS – SERVIÇO PRIVATIVO: 
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Valor por Pessoa em Dólares Americanos  

Cidade  Passeio  Idioma  
Valor  

Duplo  Individual  

Cape Town  

City Tour  
Português ou 

espanhol ( 2 )  202 385 

Passeio de meio per íodo, com saída prevista às 13h45 e retorno às 
18h00 (aproximadamente) .  Opera diar iamente. 

Cape Point Tour  Português ou 
espanhol ( 2 )  

286 524 

Passeio de dia inte iro ,  com saída prevista às 08h15. Opera diar iamente. 

Vinícolas  
Português ou 

espanhol ( 2 )  258 496 

Passeio de dia inte iro ,  com saída prevista às 08h30 e retorno às 17h30 
(aproximadamente) .  Opera diar iamente. 

( 2 )Sujeito a conf irmação. 
  
  
10.      FORMA DE PAGAMENTO: 
 

Entrada:  
  
-  30% do valor tota l  + taxas 
  

Saldo:  

-  Em 3x s/ juros no cheque pré-datado + f icha banco Santander;  
ou 
- Em 6x s/ juros nos cartões de crédito (Visa ,  Mastercard, Diners e 
Amex).  

Solic itamos um sinal de USD 100,00 por pessoa para processar as reservas terrestres, 
este mesmo sinal será abatido do valor total a pagar após a confirmação dos serviços  

  
Os valores estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio devido à osci lação cambial na 
moeda uti l izada e taxas. Aos fornecedores e determinações das companhias aéreas 
envolvidas. E da disponibi l idade no ato da reserva.  
  
Nada reservado, somente cotizado.  

 
 
 

  
 


