Moçambique
Terra da Boa Gente!

PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 31 OUTUBRO 2016

ÁFRICA DO SUL | NAMÍBIA | BOTSWANA | ZIMBABWE | ZÂMBIA

Moçambique
Um paraíso a ser descoberto!
Situado na Costa Sudeste do Continente Africano, Moçambique tem vindo novamente a tornar-se uma Meca do Turismo.
Clima tropical, paisagens pitorescas, florestas densas, savanas, marisco e praias virgens com vastos areais são algumas
das muitas atracções que Moçambique tem para oferecer.

INFORMAÇÕES GERAIS
ENTRADA NO PAÍS

MOEDA

INFO GERAL

Para entrar em Moçambique é
necessário um visto que poderá ser
obtido através do Consulado ou da
Embaixada de Moçambique. Apesar de
o visto poder ser obtido no local, é
aconselhado que se vá já munido do
mesmo aquando da partida.
IMPORTANTE: No caso de estadia em
Maputo e ida ao Kruger National Park, é
necessário visto com entrada dupla.

MTn (36,00 MTn = 1€). É aconselhável
levar Dólar Americano, Euro ou Rand
como moeda alternativa. Poderá levar
já moeda local ou então trocar no
aeroporto ou em alguma das várias
casas de câmbio em Maputo.

A diferença horária é de GMT + 2 horas
/ + 1 horas.

Moçambique é um país com um grande
potencial turístico e um destino muito
procurado.
É
um
país
muito
diversificado e muito rico em ofertas
para todos os gostos. Recifes de coral,
praias belas e vastas, arquipélagos,
montanhas, florestas densas, lagos e
rios e reservas naturais são apenas
alguns
dos
exemplos
do
que
Moçambique
tem
para oferecer,
permitindo aventura e descanso.

DOCUMENTOS

CONDUÇÃO

PAGAMENTOS

Passaporte com uma validade mínima
de 6 meses onde se inclui a data de
regresso. No caso de aluguer de carro
a Carta de Condução e BI são muito
importantes.

Aconselha-se a não conduzir depois do
anoitecer devido à pouca visibilidade,
nem sair das estradas marcadas. É de
observar que em Moçambique a
circulação se efectua pela esquerda,
como em Inglaterra, por isso há que
prestar uma maior atenção e ter
especial cuidado a conduzir em
Maputo.
QUESTÕES LEGAIS:
Deverá observar sempre a utilização do
cinto de segurança. Respeite os limites
de velocidade (40km/h nas cidades e
120km/h nas auto-estradas). Não é fora
do comum ser-se mandado parar.
Nesse caso, aconselha-se a calma, boa
educação, sentido de humor e
particularmente, paciência. Não deverá
ter qualquer problema. Maputo é uma
cidade segura embora como todas as
grandes cidades é necessário tomar
precauções e não exibir joalharia muito
valiosa ou outros objectos de grande
valor.

Aceitam-se cartões de crédito VISA,
Mastercard,
AMEX
e
Traveller
Cheques.

CLIMA – ROUPA
Moçambique localiza-se nos trópicos
pelo que muito raramente faz frio. A
época das chuvas abrange os meses
entre Outubro e Abril onde se
encontram os meses de verão
(Dezembro, Janeiro e Fevereiro) e as
temperaturas podem ficar muito altas e
o ambiente muito húmido. O ideal são
os meses de Inverno com temperaturas
mais moderadas e um clima mais seco.
Aconselham-se roupas frescas e leves,
mas também algumas que cubram o
corpo como forma de protecção contra
o sol. Indispensável é um fato de banho
e uma tolha de banho para um
mergulho refrescante naqueles dias de
maior aperto de calor. Uma camisola
para um dia mais fresco é sempre uma
boa opção, especialmente na época de
Inverno. No caso de deslocação ao
Kruger, levar sempre uma camisola
mais grossa para os Safaris Nocturnos.
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HORA LOCAL

SAÚDE
Embora não seja absolutamente
necessário, recomendamos vacinação
contra a febre-amarela e profilaxia da
malária.
Para
mais
informações
contacte o seu médico pessoal ou a
Faculdade de Ciências Médicas (218
875 545). Durante a estadia, aconselhase o uso de um repelente para
mosquitos e a cautela com a ingestão
de
determinados
alimentos
(particularmente vegetais) e/ou água,
que
podem
causar
problemas
intestinais. Deve sempre beber apenas
água engarrafada e evitar alimentos
crus.
OUTROS
- A língua oficial de Moçambique é o
Português.
- Indicativo do País: 00 258
- Corrente Eléctrica: 220/ 240V 50 Hz
- Deslocações ao Kruger Park
Fronteiras – Fronteira de Komatipoort:
(Ressano Garcia) – Aberta todos os
dias do ano entre as 07h00 e as 22h00.
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Maputo + Kruger Park

8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (3 Nts) + Kruger Park (3 Nts) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de
palmeiras, acácias e jacarandás
Estadia em regime de APA.
DIAS 2 E 3 – MAPUTO – Dia livre para actividades individuais, podendo
aproveitar para fazer algumas visitas por conta própria pela cidade,
onde sugerimos a Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo
Eiffel, o Museu de História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres
de Sommerchield, Costa do Sol, entre outros locais.
Estadia em regime de APA.
DIA 4 – MAPUTO / KRUGER PARK – Em hora a informar, partida em
transfer em circuito regular para o Pestana Kruger Lodge (4*), localizado
a apenas 150 metros da porta Sul mais importante do “Kruger National
Park”, Malelane Gate, e nas margens do Crocodile River, fronteira natural
do Kruger (+/- 2h30 de viagem). Chegada e check-in no lodge. Resto do
dia livre para actividades individuais. O Kruger é o maior parque nacional
da África do Sul e um dos dez maiores do mundo. É sem dúvida um dos
melhores santuários de vida animal do mundo. Desde o Limpopo River, a
norte, até ao Crocodile River, a sul, o parque estende-se por 352 km,
numa média de 60 km de leste a oeste. Cobre uma área de 19633 km2
equivalente, em tamanho, a Israel. O parque divide-se em 16 secções
distintas, baseadas no tipo de vegetação predominante.
Estadia no Pestana Kruger Lodge em regime de MP.

DIA 5 – KRUGER PARK – Despertar madrugador para o início do safari
com um ranger local. Oportunidade para poder ver os "Cinco Grandes",
(Leões, Elefantes, Leopardos, Rinocerontes e Búfalos) na sua azáfama
diária e no seu habitat natural. Tenha à mão a máquina fotográfica ou de
vídeo, pois poderá captar aquela cena que guardará para toda a vida. Na
hora de maior calor, regresso ao Hotel. Continuação do safari ao início da
tarde e no final, regresso ao Hotel para descanso ou um mergulho
refrescante na piscina do hotel. Recomendamos, ao final da tarde, um
“drink” no deck do hotel com vista para o Crocodile River. Quem sabe se
não encontrara um Elefante ou um Hipopótamo a deambular pelo rio.
Estadia no Pestana Kruger Lodge em regime de MP.
DIA 6 – KRUGER PARK – Dia livre para actividades individuais, podendo
optar por fazer um “Panourama Tour” ou um Safari (opções não
incluídas no pacote – favor consultar-nos).
Estadia em regime de MP.
DIA 7 – KRUGER PARK / MAPUTO – Pequeno-almoço servido no hotel.
Em hora a informar, transfer em circuito regular para o hotel escolhido em
Maputo. Resto de dia livre para actividades individuais.
Estadia em regime de APA.
DIA 8 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.
Fim dos nossos serviços.

APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

Este pacote permite extensões e alterações no itinerário.
ELABORAMOS A SUA EXCURSÃO À SUA MEDIDA.

TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16
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(Preço em euros / por pessoa)
Hotel
Hotel Cardoso
+
Pestana Kruger Lodge
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Pestana Kruger Lodge
Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge

Período

Tipo de Alojamento

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Vista Cidade (APA) + Standard Room (MP)

913,00

1 341,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Standard Room (MP)

692,00

997,00

1 238,00

1 783,00

1 273,00

1 852,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16
01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) + Standard
Room (MP)
Deluxe Room - Main Building_Vista Cidade (APA) + Standard
Room (MP)

Double

Single

Preços Incluem: Alojamento em hotéis e regime conforme acima mencionados; Transfer em circuito regular entre Maputo / Pestana Kruger Lodge / Maputo (veículo c/ ar
condicionado); Safari diurno, incluindo taxa de conservação do Kruger Park; transfers entre os hotéis e os aeroportos.
Preços não Incluem: Voo Internacional e respectivas taxas; Passaportes; Vistos; Seguro de Viagem; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out; Panourama Tour;
Opções extras; Extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído. No caso de estadia no Pestana Kruger Lodge, taxa de
turismo, não está incluída no pacote e terá de ser paga localmente.

Notas:
Os transfers em Circuito regular partem de Maputo, regra geral, às 12h00 e do Kruger às 12h00. Para transfers privados ou partidas em
horários diferentes será cobrada uma taxa adicional – Favor consultar-nos.
Visto de entradas múltiplas obrigatório.
Pestana Kruger Lodge – Suplemento Época da Páscoa (24 Mar 16 - 03 Apr 16): € 7,20 por pax/por noite em Duplo / € 11.20 por pax/por noite
em Single
OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.

TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16

4/25

Maputo + Inhambane
8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nts) + Inhambane (5 Nts) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de
palmeiras, acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / INHAMBANE – Pequeno-almoço no hotel. Em hora a
informar, transfer para o aeroporto de Maputo. Embarque para
Inhambane em voo interno da LAM. Chegada ao Aeroporto de
Inhambane. Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel
escolhido. Estadia em regime MP.
Barra Beach Club: Situado na famosa praia da Barra, e decorado com
materiais naturais e tecto de colmo que lhe confere um ambiente
descontraído e agradável, o Barra Beach Club tem acesso directo à praia
de areia branca e águas azuis onde pode praticar várias actividades tais
como mergulho e pesca.
Estadia em regime de MP.

DIA 3 A 6 – INHAMBANE – Dias livres para actividades individuais,
aproveitando para desfrutar da beleza desta região. Poderá visitar a
cidade de Inhambane que Vasco da Gama denominou de “Terra de Boa
Gente”, quando aí aportou em 1498 a caminha da Índia, e conhecer o
seu Mercado Municipal, participar em passeios de moto 4x4 e efectuar
mergulho ou pesca nos vários recifes ao longo da costa (por conta
própria).
DIA 7 – INHAMBANE / MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
ser informada, transfer para o aeroporto de Inhambane e embarque em
voo interno LAM de regresso a Maputo. Chegada ao aeroporto de
Maputo seguida de transfer para o Hotel.
Resto do dia livre para actividades individuais, podendo aproveitar para
fazer algumas visitas por conta própria pela cidade, onde sugerimos a
Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo Eiffel, o Museu de
História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres de Sommerchield,
Costa do Sol, entre outros locais
Estadia em regime de APA.
DIA 8 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.

Hotel Tofo Mar: Situado na Praia do Tofo, a apenas 18 Km de
Inhambane, o Hotel Tofo Mar tem sido, durante décadas, um destino de Fim dos nossos serviços.
referência numa das mais bonitas praias do Oceano Índico.
Estadia em regime de APA.
APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

Este pacote permite extensões e alterações no itinerário.
ELABORAMOS A SUA EXCURSÃO À SUA MEDIDA.
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel
Hotel Cardoso
+
Barra Beach Club

Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Barra Beach Club

Hotel Polana Serena
+
Barra Beach Club
Hotel Cardoso
+
Tofo Mar
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Tofo Mar
Hotel Polana Serena
Tofo Mar

Período
Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16
Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16
Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16

Tipo de Alojamento

Standard Vista Cidade (APA) + Deluxe Lodge Rooms (MP)

Standard Room (APA) + Deluxe Lodge Rooms (MP)

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) + Deluxe
Lodge Rooms (MP)

Double

Single

1 356,00

1 814,00

1 465,00

1 945,00

1 585,00

2 100,00

1 246,00

1 642,00

1 355,00

1 773,00

1 475,00

1 928,00

1 519,00

2 035,00

1 628,00

2 166,00

1 748,00

2 321,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Vista Cidade (APA) + Non -SeaView Standard
(APA)

929,00

1 196,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Non -SeaView Standard (APA)

818,00

1 024,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) + Non SeaView Standard (APA)

1 091,00

1 417,00

Preços Incluem: Voo Interno LAM Maputo/Inhambane /Maputo (Classe X - sujeito a disponibilidade); Alojamento em hotéis e regime conforme acima mencionados;
Transfers entre hotéis e aeroportos; Taxas de aeroporto, de combustíveis e de segurança voos doméstico (Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação).
Preços não Incluem: Voo Internacional e respectivas taxas; Passaportes; Opções Extras; Vistos; Seguro de Viagem; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out;
Extras de carácter pessoal; Gratificações; Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

NOTAS:
Hotel Polana – Suplemento Deluxe Room_Vista Cidade: € 8.70 por pax/por noite em Duplo / € 17.40 por pax/por noite em Single
Tofo Mar – Suplemento Época da Páscoa (24 Mar 16 a 31 Mar 16): € 15.10 por pax/por noite em Duplo / € 15.70 por pax/por noite em Single

OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços, hotéis
e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Meticais e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço final
será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/INH/MPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
17,35
Classe T
40,85
Classe N
68,83
Classe Y
145,49
Taxas aérea incluída: Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
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Maputo + Kruger + Vilanculos
8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nt) + Kruger National Park (1 Nts) + Maputo (1 Nt) + Vilanculos (3 Nts) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de palmeiras,
acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / KRUGER NATIONAL PARK – Em hora a informar,
partida em transfer em circuito regular para o Pestana Kruger Lodge (4*),
localizado a apenas 150 metros da porta Sul mais importante do “Kruger
National Park”, Malelane Gate, e nas margens do Crocodile River, fronteira
natural do Kruger (+/- 2h e 30 m de viagem). Chegada e check-in no lodge.
Resto do dia livre para actividades individuais. O Kruger é o maior parque
nacional da África do Sul e um dos dez maiores do mundo. É sem dúvida
um dos melhores santuários de vida animal do mundo. Desde o Limpopo
River, a norte, até ao Crocodile, a sul, o parque estende-se por 352 km,
numa média de 60 km de leste a oeste. Cobre uma área de 19633 km2
equivalente, em tamanho, a Israel. O parque divide-se em 16 secções
distintas, baseadas no tipo de vegetação predominante.
Estadia no Pestana Kruger Lodge em regime de MP.
DIA 3 – KRUGER NATIONAL PARK / MAPUTO – Despertar madrugador
para o início do safari com um ranger local. Oportunidade para poder ver
os "Cinco Grandes", (Leões, Elefantes, Leopardos, Rinocerontes e
Búfalos) na sua azáfama diária e no seu habitat natural. Tenha à mão a
máquina fotográfica ou de vídeo, pois poderá captar aquela cena que
guardará para toda a vida.
Em hora a informar, transfer em circuito regular para o hotel escolhido em
Maputo. Resto do dia livre para actividades individuais, podendo aproveitar
para fazer algumas visitas por conta própria pela cidade, onde sugerimos
a Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo Eiffel, o Museu de
História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres de Sommerchield,
Costa do Sol, entre outros locais.
Estadia em regime de APA.

DIA 4 – MAPUTO / VILANCULOS – Em hora a informar, transfer para o
Aeroporto de Maputo. Embarque para Vilanculos em voo regular da LAM.
Chegada a Vilanculos, recolha da bagagem e transfer para o hotel
escolhido. Resto do dia livre para actividades individuais.
Águia Negra: Situado na praia de Vilanculos, possui vista para o mar e
para as ilhas de Magaruque e Benguerra. A partir daqui poderá aproveitar
para explorar as ilhas ou os recifes de coral. Estadia em regime de APA.
Casa Rex: A Casa Rex oferece aos seus hóspedes uma magnífica estadia
em Vilanculos. Reconstruída a partir de uma casa antiga, a Casa Rex
encontra-se rodeada por um jardim luxuriante e a sua vista contempla a
zona central-sudoeste da baía de Vilanculos.
Estadia em regime de APA.
Hotel Bahia Mar: Com ênfase no estilo e no conforto, é ao mesmo tempo
luxuoso e personalizado. Localizado onde as águas azuis do Oceano
Índico tocam as palmeiras das praias de Vilanculos é o destino ideal para
os visitantes que querem experimentar a cultura local, bem como a beleza
do fabuloso do Arquipélago de Bazaruto.
Estadia em regime de APA.
DIAS 5 E 6 – VILANCULOS – Dias livres para desfrutar da beleza desta
região e das diversas actividades que os hotéis dispõem (desportos
náuticos e mergulho, entre várias outras actividades - por conta própria).
Estadia em regime de APA.
DIA 7 – VILANCULOS / MAPUTO – Em hora a informar, transfer para o
aeroporto de Vilanculos. Embarque em voo regular da LAM para Maputo.
Chegada a Maputo. Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel
escolhido.
Alojamento em regime de APA.
DIA 8 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.
Fim dos nossos serviços.

APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

Este pacote permite extensões e alterações no itinerário.
ELABORAMOS A SUA EXCURSÃO À SUA MEDIDA.
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel
Hotel Cardoso
+
Pestana Kruger Lodge
+
Águia Negra
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Pestana Kruger Lodge
+
Águia Negra
Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge
+
Águia Negra
Hotel Cardoso
+
Pestana Kruger Lodge
+
Casa Rex
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Pestana Kruger Lodge
+
Casa Rex
Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge
+
Casa Rex
Hotel Cardoso
+
Pestana Kruger Lodge
+
Hotel Bahia Mar
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Pestana Kruger Lodge
+
Hotel Bahia Mar
Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge
+
Hotel Bahia Mar

Periodo

Tipo de Alojamento

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Vista Cidade (APA) + Standard Room
(MP) + Quarto de Luxo (APA)

1 274,00

1 609,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Standard Room (MP) +
Quarto de Luxo (APA)

1 109,00

1 351,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Standard Room (MP) + Quarto de Luxo (APA)

1 518,00

1 940,00

Standard Vista Cidade (APA) + Standard Room
(MP) + Premium Room (APA)
Standard Vista Cidade (APA) + Standard Room
(MP) + Acacia Room (APA)

1 399,00

1 761,00

1 497,00

1 858,00

Standard Room (APA) + Standard Room (MP) +
Premium Room (APA)
Standard Room (APA) + Standard Room (MP) +
Acacia Room (APA)

1 234,00

1 503,00

1 332,00

1 600,00

1 643,00

2 092,00

1 741,00

2 189,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16
01 Jan 16 - 31 Oct 16
01 Jan 16 - 31 Oct 16

01 Jan 16 - 31 Oct 16

01 Jan 16 - 31 Oct 16

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Standard Room (MP) + Premium Room (APA)
Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Standard Room (MP) + Acacia Room (APA)

Double

Single

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Vista Cidade (APA) + Standard Room
(MP) + Sea View Bedroom (APA)

1 427,00

1 827,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Standard Room (MP) +
Sea View Bedroom (APA)

1 262,00

1 569,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Standard Room (MP) + Sea View Bedroom (APA)

1 671,00

2 158,00

Preços Incluem: Voo Interno LAM MPM/ VNX/ MPM (Classe X - Sujeito a disponibilidade); Transfer em circuito regular entre Maputo / Pestana Kruger Lodge / Maputo
(veículo c/ ar condicionado); Safari diurno, incluindo taxa de conservação do Kruger Park; Transfers entre hotéis e aeroportos; Taxas de aeroporto, de combustíveis e de
segurança voo doméstico (Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação).
Preços não Incluem: Voo Internacional e respectivas taxas; Opções extras; Passaportes; Vistos; Seguro de Viagem; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out;
Transfer para Maputo no último dia do programa; Extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído. No caso de estadia no
Pestana Kruger Lodge, taxa de turismo, não está incluída no pacote e terá de ser paga localmente.
Notas:
Os transfers em Circuito regular partem de Maputo, regra geral, às 12h00 e do Kruger às 12h00. Para transfers privados ou partidas em horários diferentes será
cobrada uma taxa adicional – Favor consultar-nos.
Visto de entradas múltiplas obrigatório.
Pestana Kruger Lodge – Suplemento Época da Páscoa (24 Mar 16 - 03 Apr 16): € 7,20 por pax/por noite em Duplo / € 11.20 por pax/por noite em Single
Hotel Polana – Suplemento Deluxe Room_Vista Cidade: € 8.70 por pax/por noite em Duplo / € 17.40 por pax/por noite em Single

OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/VNX/MPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
25,74
Classe T
59,87
Classe N
94,57
Classe Y
207,04
Taxas aérea incluída: Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação
TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS
INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
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Maputo + Kruger + Bazaruto
8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nt) + Kruger Park (1 Nts) + Maputo (1 Nt) + Bazaruto (3 Nts) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de palmeiras,
acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / KRUGER PARK – Em hora a informar, partida em
transfer em circuito regular para o Pestana Kruger Lodge (4*), localizado a
apenas 150 metros da porta Sul mais importante do “Kruger National
Park”, Malelane Gate, e nas margens do Crocodile River, fronteira natural
do Kruger (+/- 2h e 30 m de viagem). Chegada e check-in no lodge. Resto
do dia livre para actividades individuais. O Kruger é o maior parque
nacional da África do Sul e um dos dez maiores do mundo. É sem dúvida
um dos melhores santuários de vida animal do mundo. Desde o Limpopo
River, a norte, até ao Crocodile, a sul, o parque estende-se por 352 km,
numa média de 60 km de leste a oeste. Cobre uma área de 19633 km2
equivalente, em tamanho, a Israel. O parque divide-se em 16 secções
distintas, baseadas no tipo de vegetação predominante.
Estadia no Pestana Kruger Lodge em regime de MP.
DIA 3 – KRUGER PARK / MAPUTO – Despertar madrugador para o início
do safari com um ranger local. Oportunidade para poder ver os "Cinco
Grandes", (Leões, Elefantes, Leopardos, Rinocerontes e Búfalos) na sua
azáfama diária e no seu habitat natural. Tenha à mão a máquina
fotográfica ou de vídeo, pois poderá captar aquela cena que guardará para
toda a vida.
Em hora a informar, transfer em circuito regular para o hotel escolhido em
Maputo. Resto do dia livre para actividades individuais, podendo aproveitar
para fazer algumas visitas por conta própria pela cidade, onde sugerimos
a Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo Eiffel, o Museu de
História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres de Sommerchield,
Costa do Sol, entre outros locais.
Estadia em regime de APA.

DIA 4 – MAPUTO / VILANCULOS / BAZARUTO – Em hora a informar,
transfer para o Aeroporto de Maputo. Embarque para Vilanculos em Voo
interno da LAM. Chegada ao Aeroporto de Vilanculos, recolha da bagagem
e reencaminhamento das mesmas para transfer aéreo para a Ilha de
Bazaruto. Chegada e transfer para o hotel escolhido. Resto do dia livre
para actividades individuais.
Estadia em regime PC.
DIAS 5 E 6 – BAZARUTO – Dias livres para desfrutar da beleza desta
região. O Arquipélago de Bazaruto é composto por uma cadeia de ilhas a
aproximadamente 20km da costa Moçambicana, entre a qual se encontra a
Ilha de Bazaruto. A Ilha de Bazaruto é, indiscutivelmente, um destino de
rara beleza e ainda com muito por explorar, distinguindo-se pela sua vida
selvagem, águas azul-turquesa e praias edílicas. Parte da ilha é
constituída por enormes dunas de areia, enquanto o restante é composto
por bosque, pasto, vegetação e pântano. O seu exclusivo ecossistema
assegura condições ímpares para o mergulho nas suas águas limpas e
aquecidas pelas correntes do canal de Moçambique.
Estadia em regime PC
DIA 7 – BAZARUTO / VILANCULOS / MAPUTO – Em hora a combinar
directamente com a recepção, transfer para o aeroporto local. Embarque
com destino ao Aeroporto de Vilanculos. Chegada ao Aeroporto de
Vilanculos. Recolha da bagagem e reencaminhamento das mesmas para o
voo de ligação até Maputo. Embarque em voo regular da LAM para
Maputo. Chegada a Maputo. Recolha da bagagem, seguido de transfer
para o hotel escolhido.
Alojamento em regime de APA.
DIA 8 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.
Fim dos nossos serviços.

APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

Este pacote permite extensões e alterações no itinerário.
ELABORAMOS A SUA EXCURSÃO À SUA MEDIDA.

TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel
Pestana Rovuma
+
Pestana Kruger Lodge
+
Anantara Bazaruto Lodge
Hotel Cardoso
+
Pestana Kruger Lodge
+
Anantara Bazaruto Lodge
Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge
+
Anantara Bazaruto Lodge

Período

Tipo de Alojamento

Double

Single

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Standard Room (MP) +
Beach Villa (FI)

2 664,00

2 879,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room_Vista Cidade (APA) + Standard
Room (MP) + Beach Villa (FI)

2 807,00

3 095,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Standard Room (MP) + Beach Villa (FI)

3 051,00

3 426,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Deluxe Room - Main Building_Vista Cidade (APA) +
Standard Room (MP) + Beach Villa (FI)

3 077,00

3 478,00

Preços Incluem: Voo Interno LAM Maputo/ Vilanculos/ Maputo (Classe X - Sujeito a Disponibilidade) + Transfer Aéreo Vilanculos/Ilha de Bazaruto/Vilanculos; Alojamento
em hotéis e regime conforme acima mencionados; Transfer em circuito regular entre Maputo / Pestana Kruger Lodge / Maputo (veículo c/ ar condicionado); Safari diurno,
incluindo taxa de conservação do Kruger Park; Transfers entre hotéis e aeroportos; Taxas de aeroporto, de combustíveis e de segurança voo doméstico (Aprox. € 151.93
– sujeito a confirmação); Taxa de conservação do Parque Nacional Bazaruto.
Preços não Incluem: Voo Internacional e respectivas taxas; Opções extras; Passaportes; Vistos; Seguro de Viagem; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out;
Extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído. No caso de estadia no Pestana Kruger Lodge, taxa de turismo, não está
incluída no pacote e terá de ser paga localmente.
Notas:
Os transfers em Circuito regular partem de Maputo, regra geral, às 12h00 e do Kruger às 12h00. Para transfers privados ou partidas em horários diferentes será
cobrada uma taxa adicional – Favor consultar-nos.
Visto de entradas múltiplas obrigatório.
Pestana Kruger Lodge – Suplemento Época da Páscoa (24 Mar 16 - 03 Apr 16): € 7,20 por pax/por noite em Duplo / € 11.20 por pax/por noite em Single

OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/VNX/MPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
25,74
Classe T
59,87
Classe N
94,57
Classe Y
207,04
Taxas aérea incluída: Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.

TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16
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Maputo + Kruger Park + Inhambane + Vilanculos

10 DIAS / 9 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nt) + Kruger Park (1 Nts) + Maputo (1 Nt) + Inhambane (2 Nts) + Vilanculos (3 Nts) +
Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de
palmeiras, acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / KRUGER PARK – Em hora a informar, partida em
transfer em circuito regular para o Pestana Kruger Lodge (4*), localizado
a apenas 150 metros da porta Sul mais importante do “Kruger National
Park”, Malelane Gate, e nas margens do Crocodile River, fronteira natural
do Kruger (+/- 2h e 30 m de viagem). Chegada e check-in no lodge.
Resto do dia livre para actividades individuais. O Kruger é o maior parque
nacional da África do Sul e um dos dez maiores do mundo. É sem dúvida
um dos melhores santuários de vida animal do mundo. Desde o Limpopo
River, a norte, até ao Crocodile, a sul, o parque estende-se por 352 km,
numa média de 60 km de leste a oeste. Cobre uma área de 19633 km2
equivalente, em tamanho, a Israel. O parque divide-se em 16 secções
distintas, baseadas no tipo de vegetação predominante.
Estadia no Pestana Kruger Lodge em regime de MP.
DIA 3 – KRUGER PARK / MAPUTO – Despertar madrugador para o
início do safari com um ranger local. Oportunidade para poder ver os
"Cinco Grandes", (Leões, Elefantes, Leopardos, Rinocerontes e Búfalos)
na sua azáfama diária e no seu habitat natural. Tenha à mão a máquina
fotográfica ou de vídeo, pois poderá captar aquela cena que guardará
para toda a vida.
Em hora a informar, transfer em circuito regular para o hotel escolhido em
Maputo. Resto do dia livre para actividades individuais, podendo
aproveitar para fazer algumas visitas por conta própria pela cidade,
onde sugerimos a Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo
Eiffel, o Museu de História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres
de Sommerchield, Costa do Sol, entre outros locais.
Estadia em regime de APA.
DIA 4 – MAPUTO / INHAMBANE – Em hora a informar, transfer para o
Aeroporto de Maputo. Embarque em Voo interno da LAM para
Inhambane. Chegada e recolha da bagagem, seguido de transfer para o
hotel escolhido. Estadia em regime MP.
DIA 5 – INHAMBANE – Dia livre para actividades individuais,
aproveitando para desfrutar da beleza desta região. Poderá visitar a
cidade de Inhambane que Vasco da Gama denominou de “Terra de Boa
Gente”, quando aí aportou em 1498 a caminha da Índia, e conhecer o
seu Mercado Municipal, participar em passeios de moto 4x4 e efectuar
mergulho ou pesca nos vários recifes ao longo da costa (por conta
própria).

Barra Beach Club: Situado na famosa praia da Barra, e decorado com
materiais naturais e tecto de colmo que lhe confere um ambiente
descontraído e agradável, o Barra Beach Club tem acesso directo à praia
de areia branca e águas azuis onde pode praticar várias actividades tais
como mergulho e pesca.
Estadia em regime de MP.
DIA 6 – INHAMBANE / VILANCULOS – Em hora a combinar com a
recepção do hotel, transfer para o Aeroporto de Inhambane. Embarque
para Vilanculos em voo interno da LAM. Chegada, recolha da bagagem e
transfer para o hotel escolhido. Resto do dia livre para actividades
individuais.
Casa Rex: A Casa Rex oferece aos seus hóspedes uma magnífica
estadia em Vilanculos. Reconstruída a partir de uma casa antiga, a Casa
Rex encontra-se rodeada por um jardim luxuriante e a sua vista
contempla a zona central-sudoeste da baía de Vilanculos.
Estadia em regime de APA.
Hotel Bahia Mar: Com ênfase no estilo e no conforto, é ao mesmo tempo
luxuoso e personalizado. Localizado onde as águas azuis do Oceano
Índico tocam as palmeiras das praias de Vilanculos é o destino ideal para
os visitantes que querem experimentar a cultura local, bem como a
beleza do fabuloso do Arquipélago de Bazaruto.
Estadia em regime de APA.
DIAS 7 E 8 – VILANCULOS – Dias livres para desfrutar da beleza desta
região e das diversas actividades que os hotéis dispõem (desportos
náuticos e mergulho, entre várias outras actividades - por conta
própria). Estadia em regime de APA.
DIA 9 – VILANCULOS / MAPUTO – Em hora a combinar com a
recepção, transfer para o aeroporto de Vilanculos. Embarque em voo
regular da LAM para Maputo. Chegada a Maputo. Recolha da bagagem,
seguido de transfer para o hotel escolhido.
Alojamento em regime de APA.
DIA 10 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.
Fim dos nossos serviços.

APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa |FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel

Periodo

Pestana Rovuma
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Casa Rex
Hotel Cardoso
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Casa Rex
Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Casa Rex
Pestana Rovuma
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Hotel Bahia Mar
Hotel Cardoso
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Hotel Bahia Mar
Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Hotel Bahia Mar

Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16
Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16
Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16
Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16
Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16
Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16
High Season
19 Mar 16 - 02 May 16
Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16

Tipo de Alojamento

Standard Room (APA) + Standard Room (MP) +
Deluxe Mangrove View (MP) + Premium Room
(APA)

Standard Room_Vista Cidade (APA) + Standard
Room (MP) + Deluxe Mangrove View (MP) +
Premium Room (APA)

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Standard Room (MP) + Deluxe Mangrove View
(MP) + Premium Room (APA)

Standard Room (APA) + Standard Room (MP) +
Deluxe Mangrove View (MP) + Sea View
Bedroom (APA)

Standard Room_Vista Cidade (APA) + Standard
Room (MP) + Deluxe Mangrove View (MP) + Sea
View Bedroom (APA)

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Standard Room (MP) + Deluxe Mangrove View
(MP) + Sea View Bedroom (APA)

Double

Single

1 694,00

2 095,00

1 737,00

2 147,00

1 785,00

2 209,00

1 836,00

2 311,00

1 880,00

2 363,00

1 928,00

2 426,00

2 081,00

2 642,00

2 124,00

2 695,00

2 172,00

2 757,00

1 721,00

2 161,00

1 765,00

2 213,00

1 813,00

2 276,00

1 864,00

2 377,00

1 908,00

2 430,00

1 956,00

2 492,00

2 108,00

2 709,00

2 152,00

2 761,00

2 200,00

2 823,00

Preços Incluem: Voo Interno LAM Maputo/Inhambane/Vilanculos/Maputo (Classe X - sujeito a disponibilidade); Alojamento em hotéis e regime conforme acima
mencionados; Transfer em circuito regular entre Maputo/Pestana Kruger Lodge/Maputo (veículo c/ ar condicionado); Safari diurno, incluindo taxa de conservação do Kruger
Park; Transfers entre hotéis e aeroportos; Taxas de aeroporto, de combustíveis e de segurança voos doméstico (Aprox. € 228.26 – sujeito a confirmação).
Preços não Incluem: Voo Internacional e respectivas taxas; Passaportes; Vistos; Opções extra; Seguro de Viagem; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out; Extras
de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído. No caso de estadia no Pestana Kruger Lodge, taxa de turismo, não está incluída
no pacote e terá de ser paga localmente.

NOTA:
Os transfers em Circuito regular partem de Maputo, regra geral, às 12h00 e do Kruger às 12h00. Para transfers privados ou partidas em
horários diferentes será cobrada uma taxa adicional – Favor consultar-nos.
Visto de entradas múltiplas obrigatório.
Pestana Kruger Lodge – Suplemento Época da Páscoa (24 Mar 16 - 03 Apr 16): € 7,20 por pax/por noite em Duplo / € 11.20 por pax/por noite
em Single
Hotel Polana – Suplemento Deluxe Room_Vista Cidade: € 8.70 por pax/por noite em Duplo / € 17.40 por pax/por noite em Single
OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/INH/VNX/MPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
21,54
Classe T
50,36
Classe N
88,69
Classe Y
203,12
Taxas aérea incluída: Aprox. € 228.26 – sujeito a confirmação
PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16
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Maputo + Kruger Park + Inhambane + Bazaruto

10 DIAS / 9 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nt) + Kruger Park (1 Nts) + Maputo (1 Nt) + Inhambane (2 Nts) + Bazaruto (3 Nts) +
Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de palmeiras,
acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / KRUGER PARK – Em hora a informar, partida em
transfer em circuito regular para o Pestana Kruger Lodge (4*), localizado a
apenas 150 metros da porta Sul mais importante do “Kruger National
Park”, Malelane Gate, e nas margens do Crocodile River, fronteira natural
do Kruger (+/- 2h e 30 m de viagem). Chegada e check-in no lodge. Resto
do dia livre para actividades individuais. O Kruger é o maior parque
nacional da África do Sul e um dos dez maiores do mundo. É sem dúvida
um dos melhores santuários de vida animal do mundo. Desde o Limpopo
River, a norte, até ao Crocodile, a sul, o parque estende-se por 352 km,
numa média de 60 km de leste a oeste. Cobre uma área de 19633 km2
equivalente, em tamanho, a Israel. O parque divide-se em 16 secções
distintas, baseadas no tipo de vegetação predominante.
Estadia no Pestana Kruger Lodge em regime de MP.
DIA 3 – KRUGER PARK / MAPUTO – Despertar madrugador para o início
do safari com um ranger local. Oportunidade para poder ver os "Cinco
Grandes", (Leões, Elefantes, Leopardos, Rinocerontes e Búfalos) na sua
azáfama diária e no seu habitat natural. Tenha à mão a máquina
fotográfica ou de vídeo, pois poderá captar aquela cena que guardará para
toda a vida.
Em hora a informar, transfer em circuito regular para o hotel escolhido em
Maputo. Resto do dia livre para actividades individuais, podendo aproveitar
para fazer algumas visitas por conta própria pela cidade, onde sugerimos
a Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo Eiffel, o Museu
de História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres de Sommerchield,
Costa do Sol, entre outros locais.
Estadia em regime de APA.
DIA 4 – MAPUTO / INHAMBANE – Em hora a informar, transfer para o
Aeroporto de Maputo. Embarque para Inhambane em voo interno da LAM.
Chegada e recolha da bagagem seguida de transfer para o hotel
escolhido.
Estadia em regime MP.
DIA 5 – INHAMBANE – Dia livre para actividades individuais, aproveitando
para desfrutar da beleza desta região. Poderá visitar a cidade de
Inhambane que Vasco da Gama denominou de “Terra de Boa Gente”,
quando aí aportou em 1498 a caminha da Índia, e conhecer o seu Mercado
Municipal, participar em passeios de moto 4x4 e efectuar mergulho ou
pesca nos vários recifes ao longo da costa (por conta própria).

Barra Beach Club: Situado na famosa praia da Barra, e decorado com
materiais naturais e tecto de colmo que lhe confere um ambiente
descontraído e agradável, o Barra Beach Club tem acesso directo à praia
de areia branca e águas azuis onde pode praticar várias actividades tais
como mergulho e pesca.
DIA 6 – INHAMBANE / VILANCULOS / BAZARUTO – Em hora a
combinar com a recepção do hotel, transfer para o Aeroporto de
Inhambane. Embarque para Vilanculos em voo interno da LAM . Chegada,
recolha da bagagem e reencaminhamento da mesma para transfer aéreo
para a Ilha de Bazaruto. Chegada a Bazaruto e transfer para o hotel
escolhido. Resto do dia livre para actividades individuais.
Estadia em regime PC.
DIAS 7 E 8 – BAZARUTO – Dias livres para desfrutar da beleza desta
região. O Arquipélago de Bazaruto é composto por uma cadeia de ilhas a
aproximadamente 20km da costa Moçambicana, entre a qual se encontra a
Ilha de Bazaruto. A Ilha de Bazaruto é, indiscutivelmente, um destino de
rara beleza e ainda com muito por explorar, distinguindo-se pela sua vida
selvagem, águas azul-turquesa e praias edílicas. Parte da ilha é
constituída por enormes dunas de areia, enquanto o restante é composto
por bosque, pasto, vegetação e pântano. O seu exclusivo ecossistema
assegura condições ímpares para o mergulho nas suas águas limpas e
aquecidas pelas correntes do canal de Moçambique.
Estadia em regime PC.
DIA 9 – BAZARUTO / VILANCULOS / MAPUTO – Em hora a combinar
directamente com a recepção, transfer para o aeroporto local. Embarque
com destino ao Aeroporto de Vilanculos. Chegada ao Aeroporto de
Vilanculos. Recolha da bagagem e reencaminhamento das mesmas para o
voo de ligação até Maputo. Embarque em voo regular da LAM para
Maputo. Chegada a Maputo. Recolha da bagagem, seguido de transfer
para o hotel escolhido.
Alojamento em regime de APA.
DIA 10 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.
Fim dos nossos serviços.

APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel

Pestana Rovuma
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Anantara Bazaruto Lodge

Hotel Cardoso
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Anantara Bazaruto Lodge

Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Anantara Bazaruto Lodge

Hotel Polana Serena
+
Pestana Kruger Lodge
+
Barra Beach Club
+
Anantara Bazaruto Lodge

Periodo

Tipo de Alojamento

Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16

Double

Single

3 083,00

3 411,00

3 127,00

3 464,00

Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16

3 175,00

3 526,00

Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16

3 226,00

3 627,00

3 270,00

3 680,00

Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16

3 318,00

3 742,00

Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16

3 470,00

3 959,00

3 514,00

4 011,00

Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16

3 562,00

4 073,00

Low season
18 Jan 16 - 18 Mar 16

3 496,00

4 011,00

3 540,00

4 063,00

3 588,00

4 125,00

High Season
19 Mar 16 - 02 May 16

High Season
19 Mar 16 - 02 May 16

High Season
19 Mar 16 - 02 May 16

High Season
19 Mar 16 - 02 May 16

Standard Room (APA) + Standard Room (MP)
+ Deluxe Lodge Rooms (MP) + Beach Villa (FI)

Standard Room_Vista Cidade (APA) +
Standard Room (MP) + Deluxe Lodge Room
(MP) + Beach Villa (FI)

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA)
+ Standard Room (MP) + Deluxe Lodge Room
(MP) + Beach Villa (FI)

Deluxe Room - Main Building_Vista Cidade
(APA) + Standard Room (MP) + Deluxe Lodge
Room (MP) + Beach Villa (FI)

Peak Season
03 May 16 - 31 Oct 16

Preços Incluem: Voo Interno LAM Maputo/Inhambane/Vilanculos/Maputo (Classe X -Sujeito a disponibilidade) + Vilanculos/Ilha de Bazaruto/Vilanculos; Alojamento em
hotéis e regime conforme acima mencionados; Transfer em circuito regular entre Maputo / Pestana Kruger Lodge / Maputo (veículo c/ ar condicionado); Safari diurno,
incluindo taxa de conservação do Kruger Park; Transfers entre hotéis e aeroportos; Taxas de aeroporto, de combustíveis e de segurança voos doméstico (Aprox. € 228.26 –
sujeito a confirmação); Taxa de conservação do Parque Nacional Bazaruto.
Preços não Incluem: Voo Internacional e respectivas taxas; Opções extras; Passaportes; Vistos; Seguro de Viagem; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out;
Transfer para Maputo no último dia do programa; Extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído. No caso de estadia no
Pestana Kruger Lodge, taxa de turismo, não está incluída no pacote e terá de ser paga localmente.

NOTA:
Os transfers em Circuito regular partem de Maputo, regra geral, às 12h00 e do Kruger às 12h00. Para transfers privados ou partidas em
horários diferentes será cobrada uma taxa adicional – Favor consultar-nos.
Visto de entradas múltiplas obrigatório.
Pestana Kruger Lodge – Suplemento Época da Páscoa (24 Mar 16 - 03 Apr 16): € 7,20 por pax/por noite em Duplo / € 11.20 por pax/por noite
em Single
Hotel Polana – Suplemento Deluxe Room_Vista Cidade: € 8.70 por pax/por noite em Duplo / € 17.40 por pax/por noite em Single
OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/INH/VNX/MPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
21,54
Classe T
50,36
Classe N
88,69
Classe Y
203,12
Taxas aérea incluída: Aprox. € 228.26 – sujeito a confirmação
TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS
INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
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Maputo + Vilanculos
8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nt) + Vilanculos (5 Nts) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de palmeiras,
acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / VILANCULOS – Em hora a informar, transfer para o
Aeroporto de Maputo. Embarque para Vilanculos em voo interno da LAM.
Recolha da bagagem e transfer para o hotel escolhido. Resto do dia livre
para actividades individuais.

DIAS 3 A 6 – VILANCULOS – Dias livres para desfrutar da beleza desta
região e das diversas actividades que os hotéis dispõem (desportos
náuticos e mergulho, entre várias outras actividades - por conta própria).
Estadia em regime de APA.
DIA 7 – VILANCULOS / MAPUTO – Em hora a combinar com a recepção,
transfer para o aeroporto de Vilanculos. Embarque em voo interno LAM
para Maputo. Chegada, recolha da bagagem e transfer para o hotel
escolhido. Resto do dia livre para actividades individuais, aproveitar para
fazer algumas visitas por conta própria pela cidade, onde sugerimos a
Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo Eiffel, o Museu de
História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres de Sommerchield,
Águia Negra: Situado na praia de Vilanculos, possui vista para o mar e
Costa do Sol, entre outros locais.
para as ilhas de Magaruque e Benguerra. A partir daqui poderá aproveitar
Estadia em regime de APA.
DIA 10 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
para explorar as ilhas ou os recifes de coral. Estadia em regime de APA.
Casa Rex: A Casa Rex oferece aos seus hóspedes uma magnífica estadia informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.
em Vilanculos. Reconstruída a partir de uma casa antiga, a Casa Rex
encontra-se rodeada por um jardim luxuriante e a sua vista contempla a Fim dos nossos serviços.
zona central-sudoeste da baía de Vilanculos. Estadia em regime de APA.
Hotel Bahia Mar: Com ênfase no estilo e no conforto, é ao mesmo tempo
luxuoso e personalizado. Localizado onde as águas azuis do Oceano
Índico tocam as palmeiras das praias de Vilanculos é o destino ideal para
os visitantes que querem experimentar a cultura local, bem como a beleza
do fabuloso do Arquipélago de Bazaruto.
Estadia em regime de APA.
APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

Este pacote permite extensões e alterações no itinerário.
ELABORAMOS A SUA EXCURSÃO À SUA MEDIDA.

TARIFAS_PÚBLICO_EUR_JAN_16
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Hotel
Hotel Cardoso
+
Águia Negra
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Águia Negra
Hotel Polana Serena
+
Águia Negra
Hotel Cardoso
+
Casa Rex

Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Casa Rex

Hotel Polana Serena
+
Casa Rex
Hotel Cardoso
+
Hotel Bahia Mar
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Hotel Bahia Mar
Hotel Polana Serena
+
Hotel Bahia Mar

(Preço em euros e por pessoa)
Double
Single

Periodo

Tipo de Alojamento

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Vista Cidade (APA) + Quarto de Luxo
(APA)

855,00

1 076,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Quarto de Luxo (APA)

745,00

904,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Quarto de Luxo (APA)

1 018,00

1 296,00

1 078,00

1 350,00

1 175,00

1 472,00

968,00

1 178,00

1 065,00

1 300,00

1 240,00

1 571,00

1 338,00

1 693,00

01 Jan 16 - 31 Mar 16
01 May 16 - 31 Jul 16
01 Sep 16 - 15 Dec 16
01 Apr 16 - 30 Apr 16
01 Aug 16 - 31 Aug 16
01 Jan 16 - 31 Mar 16
01 May 16 - 31 Jul 16
01 Sep 16 - 15 Dec 16

Standard Vista Cidade (APA) + Premium Room
(APA)

Standard Room (APA) + Premium Room (APA)

01 Apr 16 - 30 Apr 16
01 Aug 16 - 31 Aug 16
01 Jan 16 - 31 Mar 16
01 May 16 - 31 Jul 16
01 Sep 16 - 15 Dec 16
01 Apr 16 - 30 Apr 16
01 Aug 16 - 31 Aug 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Premium Room (APA)

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Vista Cidade (APA) + Sea View Bedroom
(APA)

1 222,00

1 582,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Sea View Bedroom (APA)

1 112,00

1 410,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Sea View Bedroom (APA)

1 385,00

1 803,00

Preços Incluem: Voo Interno LAM Maputo/Vilanculos/ Maputo em classe económica (Classe X - sujeito a disponibilidade); Alojamento em hotéis e regime conforme acima
mencionados; Transfers entre hotéis e aeroportos; Taxas de aeroporto, de combustíveis e de segurança voo doméstico (Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação)
Preços não Incluem: Voo Internacional e Respectivas Taxas; Passaportes; Opções extras; Seguro de Viagem; Vistos; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out; Extras
de carácter pessoal; Gratificações. Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

NOTA:
Hotel Polana – Suplemento Deluxe Room_Vista Cidade: € 8.70 por pax/por noite em Duplo / € 17.40 por pax/por noite em Single
Casa Rex – Suplemento 5 Noites Acacia Room: € 130.20 por pax em Duplo/Single na Época Baixa - € 162.80 por pax em Double/Single na
Época Alta (Abril e Agosto)

OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/VNX/MPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
25,74
Classe T
59,87
Classe N
94,57
Classe Y
207,04
Taxas aérea incluída: Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
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Maputo + Arquipélago das Quirimbas
8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nt) + Ibo ou Medjumbe (5 Nts) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de palmeiras,
acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / PEMBA / IBO OU MEDJUMBE – Em hora a informar,
transfer para o aeroporto de Maputo. Embarque com destino a Pemba em
voo interno da LAM, porta de entrada para o arquipélago das Quirimbas.
Chegada ao aeroporto de Pemba seguido de transfer aéreo para a Ilha de
Medjumbe ou para a Ilha de Ibo. Localizadas no idílico arquipélago das
Qurimbas, ambas as ilhas se caracterizam pelas suas belíssimas praias de
areia branca, águas transparentes e pela sua diversidade de fauna e flora
marítima.
Estadia no Ibo Island Lodge em regime de PC ou no Medjumbe Private
Island Resort em regime de FI.
DIA 3 A 6 – IBO OU MEDJUMBE – Dias livres para apreciar as praias e
beleza natural desta região e desfrutar das diversas actividades que o
hotel dispõe (desportos náuticos, mergulho entre várias outras actividades
- por conta própria).

Anantara Medjumbe Island Resort & Spa: O Medjumbe conquistou a
reputação de ser um dos mais guardados segredos de Moçambique.
Localizado numa Ilha com apenas 1km de largura e 500 metros de
comprimento, os seus Chalets possuem um luxo rústico em natural
harmonia com a ilha tropical e o oceano que a rodeia.
Estadia em regime de FI.
DIA 7 – IBO OU MEDJUMBE / PEMBA / MAPUTO – Pequeno-almoço
servido no hotel. Em hora a combinar com a recepção do hotel, transfer
para a pista local seguido de transfers aéreo para Pemba. Chegada ao
aeroporto de Pemba, recolha das bagagens e reencaminhamento das
mesmas para o voo de ligação a Maputo em voo LAM. Chegada a Maputo
e recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido. Resto
do dia livre para actividades individuais, podendo aproveitar para fazer
algumas visitas por conta própria pela cidade, onde sugerimos a Casa de
Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo Eiffel, o Museu de História
Natural, o Mercado Central, as zonas nobres de Sommerchield, Costa do
Sol, entre outros locais.
Estadia em regime de APA.
DIA 8 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.

Ibo Island Lodge: Localizado numa ilha com 10Km de comprimento e Fim dos nossos serviços.
5Km de largura e cercado por deslumbrantes paisagens de areias brancas
e águas azul-turquesa, o Ibo Island Lodge tem sido descrito como um dos
mais mágicos e único Lodge em África. A ilha é também um dos locais
mais antigos e românticos em África, rica em arquitectura antiga, história e
cultura e está nomeada para Património Mundial. Estadia em regime de
PC.
APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel
Pestana Rovuma
+
Ibo Island Lodge

Hotel Cardoso
+
Ibo Island Lodge

Hotel Polana Serena
+
Ibo Island Lodge
Pestana Rovuma
+
Anantara Medjumbe Island
Resort & Spa
Hotel Cardoso
+
Anantara Medjumbe Island
Resort & Spa
Hotel Polana Serena
+
Anantara Medjumbe Island
Resort & Spa

Periodo

Tipo de Alojamento

06 Jan 16 a 31 Jul 16
01 Sep 16 - 31 Oct 16

Double

Single

2 413,00

3 027,00

2 839,00

3 708,00

2 509,00

3 171,00

2 934,00

3 852,00

2 671,00

3 392,00

3 097,00

4 073,00

Standard Room (APA) + Garden Facing Room (PC)
01 Aug 16 - 31 Aug 16
06 Jan 16 a 31 Jul 16
01 Sep 16 - 31 Oct 16

Standard Room_Vista Cidade (APA) + Garden
Facing Room (PC)

01 Aug 16 - 31 Aug 16
06 Jan 16 a 31 Jul 16
01 Sep 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Garden Facing Room (PC)

01 Aug 16 - 31 Aug 16

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Beach Pool Villa (FI)

3 359,00

3 485,00

01 Jan 16 - 29 Feb 16

Standard Room_Vista Cidade (APA) + Beach Pool
Villa (FI)

3 455,00

3 629,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar (APA) +
Beach Pool Villa (FI)

3 617,00

3 850,00

3 635,00

3 885,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Deluxe Room - Main Building_Vista Cidade (APA) +
Beach Pool Villa (FI)

Preços Incluem: Alojamento em hotéis em regime conforme acima mencionados; Voo interno LAM Maputo/ Pemba/ Maputo em classe económica (Classe X – Sujeito a
disponibilidade); Voo aéreo Pemba/ Medjumbe ou Ibo/ Pemba; Taxas de aeroporto, de combustíveis e de segurança voos domésticos (Aprox. € 151.93); Transfers entre
hotéis e aeroportos.
Preços não Incluem: Voo Internacional e Respectivas Taxas Passaportes; Seguro de viagem; Opções extra; Vistos; Extras de carácter pessoal; Bebidas; Early Check-In
& Late Check-Out; Gratificações; Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído; Medjumbe: Taxa de Conservação - USD 10.00 por pessoa a pagar
localmente; Ibo: Taxa de entrada no Parque Nacional e Taxa de Comunidade.

NOTA:
Hotel Polana – Suplemento Deluxe Room_Vista Cidade: € 8.70 por pax/por noite em Duplo / € 17.40 por pax/por noite em Single
Ibo Island Lodge – Suplemento Sea Facing Room: € 26.70 por pax/por noite em Duplo/Single na Época Baixa - € 25.60 por pax/por noite em
Double/Single na Época Alta (Agosto)

OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/POL/MPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
33,57
Classe T
74,42
Classe N
128,70
Classe Y
325,11
Taxas aérea incluída: Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
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Maputo + Machangulo
8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nt) + Machangulo (5 Nts) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de palmeiras,
acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / MACHANGULO – Após o pequeno-almoço e em hora
a informar, transfer para a Marina de Maputo, seguido de transfer em
lancha rápida (barco) para o Machangulo Beach Lodge (1hora e 30
minutos de viagem).
Estadia no Machangulo Beach Lodge em regime de PC.

DIA 3 A 6 – MACHANGULO – Dias livres para actividades individuais,
aproveitando para desfrutar da beleza desta região.
Estadia em regime de PC.
DIA 7 – MACHANGULO / MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora
a combinar, transfer de barco de regresso à Marina de Maputo. Chegada à
Marina seguida de transfer para o hotel escolhido. Resto do dia livre para
actividades individuais, podendo aproveitar para fazer algumas visitas por
conta própria pela cidade, onde sugerimos a Casa de Ferro, edifício de
aço desenhado por Gustavo Eiffel, o Museu de História Natural, o Mercado
Central, as zonas nobres de Sommerchield, Costa do Sol, entre outros
locais.
Estadia em regime de APA.
Machangulo Beach Lodge: Situado nas dunas da Península de Santa DIA 8 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
Maria, entre o estuário e o Oceano Índico, na costa sul de Moçambique, o informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.
Machangulo Beach Lodge tem vista para o canal entre o continente e a
Ilha de Inhaca. Escondido no meio de dunas e floresta,o Lodge tem um Fim dos nossos serviços.
ambiente acolhedor e convidativo e oferece acesso a praias virgens de
areias brancas.
APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

Este pacote permite extensões e alterações no itinerário.
ELABORAMOS A SUA EXCURSÃO À SUA MEDIDA.
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel

Periodo

Tipo de Alojamento

Double

Single

Hotel Cardoso
+
Machangulo Beach Lodge

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Vista Cidade (APA) + Luxury
Chalet (PC)

1 760,00

3 002,00

Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Machangulo Beach Lodge

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Luxury Chalet (PC)

1 650,00

2 830,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar
(APA) + Luxury Chalet (PC)

1 923,00

3 223,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Deluxe Room - Main Building_Vista Cidade
(APA) + Luxury Chalet (PC)

1 940,00

3 258,00

Hotel Polana Serena
+
Machangulo Beach Lodge

Preços Incluem: Transfer de barco entre Maputo/Machangulo/Maputo; Alojamento em hotéis em regime conforme acima mencionados; Transfer entre hotéis e
aeroporto/docas.
Preços não Incluem: Voo Internacional e Respectivas Taxas Passaportes; Seguro de viagem; Opções extra; Vistos; Extras de carácter pessoal; Bebidas; Early Check-In
& Late Check-Out; Gratificações; Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

Notas:
O barco sai geralmente de Maputo às 13h00 e regressa do Lodge às 11h00.

OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Meticais e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
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Maputo + Bazaruto
8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nts) + Bazaruto (5 Nts) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de palmeiras,
acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / VILANCULOS / BAZARUTO – Em hora a informar,
transfer para o Aeroporto de Maputo. Embarque para Vilanculos em voo
interno da LAM. Chegada ao Aeroporto de Vilanculos, recolha da bagagem
e reencaminhamento das mesmas para transfer aéreo para a Ilha de
Bazaruto.
Chegada e transfer para o hotel. Resto do dia livre para actividades
individuais.
Estadia em regime FI.
DIA 3 A 6 – BAZARUTO – Dia livre para desfrutar da beleza desta região.
O Arquipélago de Bazaruto é composto por uma cadeia de ilhas a
aproximadamente 20km da costa Moçambicana, entre a qual se encontra a
Ilha de Bazaruto.

Anantara Bazaruto Island Resort & Spa: Construído a partir de materiais
indígenas como o junco e a madeira, apresenta um design natural elegante
em harmonia com a natureza que o rodeia, atingindo o equilíbrio perfeito
entre luxo e charme rústico.
DIA 7 – BAZARUTO/ VILANCULOS / MAPUTO – Em hora a combinar,
transfer aéreo de regresso a Vilanculos. Chegada ao Aeroporto de
Vilanculos. Recolha da bagagem e reencaminhamento das mesmas para o
voo de ligação até Maputo. Embarque em voo regular da LAM para
Maputo. Chegada, recolha da bagagem e transfer para o hotel escolhido.
Resto do dia livre para actividades individuais, podendo aproveitar para
fazer algumas visitas por conta própria pela cidade, onde sugerimos a
Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo Eiffel, o Museu de
História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres de Sommerchield,
Costa do Sol, entre outros locais.
Estadia em regime de APA.
DIA 8 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.

A Ilha de Bazaruto é, indiscutivelmente, um destino de rara beleza e ainda
com muito por explorar, distinguindo-se pela sua vida selvagem, águas Fim dos nossos serviços.
azul-turquesa e praias edílicas. Parte da ilha é constituída por enormes
dunas de areia, enquanto o restante é composto por bosque, pasto,
vegetação e pântano. O seu exclusivo ecossistema assegura condições
ímpares para o mergulho nas suas águas limpas e aquecidas pelas
correntes do canal de Moçambique.
Estadia em regime FI.
APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)

EXTENSÕES À ÀFRICA DO SUL - OUTRAS REGIÕES DE MOÇAMBIQUE DISPONÍVEIS
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel
Pestana Rovuma
+
Anantara Bazaruto Island
Resort & Spa
Hotel Cardoso
+
Anantara Bazaruto Island
Resort & Spa
Hotel Polana Serena
+
Anantara Bazaruto Island
Resort & Spa

Periodo

Tipo de Alojamento

Double

Single

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Beach Villa (FI)

2 720,00

2 846,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room_Vista Cidade (APA) +
Beach Villa (FI)

2 815,00

2 990,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room - Polana Mar_Vista Mar
(APA) + Beach Villa (FI)

2 978,00

3 211,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Deluxe Room - Main Building_Vista Cidade
(APA) + Beach Villa (FI)

2 996,00

3 245,00

Preços Incluem: Voo Interno LAM Maputo/Vilanculos/ Maputo em classe económica (Classe X - sujeito a disponibilidade); Alojamento em hotéis e regime conforme acima
mencionados; Transfers entre hotéis e aeroportos; Transfer de barco entre Vilanculos e Bazaruto; Taxas de aeroporto, de combustíveis e de segurança voo doméstico
(Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação)
Preços não Incluem: Voo Internacional e Respectivas Taxas; Passaportes; Opções extras; Seguro de Viagem; Vistos; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out; Extras
de carácter pessoal; Gratificações. Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/VNX/MPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
25,74
Classe T
59,87
Classe N
94,57
Classe Y
207,04
Taxas aérea incluída: Aprox. € 151.93 – sujeito a confirmação

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
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Maputo + Ilha de Moçambique + Pemba

8 DIAS / 7 NOITES

ITINERÁRIO: Maputo (1 Nt) + Ilha de Moçambique (2 Nts) + Pemba (3 Nt) + Maputo (1 Nt)
DIA 1 – CHEGADA A MAPUTO – Chegada ao Aeroporto de Maputo.
Recolha da bagagem, seguido de transfer para o hotel escolhido.
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica
cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de
palmeiras, acácias e jacarandás.
Estadia em regime de APA.
DIA 2 – MAPUTO / ILHA DE MOÇAMBIQUE – Após o pequeno-almoço,
transfer para o aeroporto de Maputo e embarque em voo interno da LAM
para Nampula. Chegada ao aeroporto de Nampula e tranfer terrestre para
o hotel escolhido (+/- 180km).

DIA 4 – ILHA DE MOÇAMBIQUE / PEMBA – Pequeno-almoço no lodge.
Em hora a ser informado, transfer terrestre para o aeroporto de Nampula
e embarque em voo interno da LAM para Pemba. Chegada a Pemba e
transfer para o hotel.

Villa Sands: Botique Hotel formado por três armazéns do século XVI,
localizado na única cidade da Ilha de Moçambique. O Hotel é o ponto de
partido perfeito para explorar a rica cultura histórica da ilha, ou
experimentar todas as aventuras no Oceano Índico.
Estadia em regime APA.

Chuiba Bay Lodge: Localizado em dez hectares de natureza intacta,
com dunas e uma praia de areia deslumbrante que se estende por
quilómetros, as suas águas mornas e transparentes e uma rica
biodiversidade, Chuiba Bay Lodge é o retiro ideal para uma fuga em
conforto à beira-mar.
Estadia em regime de APA.

Kauri Resort: Situado entre a Praia do Wimbe e Maringanha, Kauri
Resort possui uma posição privilegiada na Baía de Pemba. Construído
mesmo à beira da praia, possui uma vista espectacular sobre o Oceano
Índico.
Estadia em regime de APA.

Coral Lodge: Coral Lodge combina um dos locais de praia mais
deslumbrantes de Moçambique com a mais rica cultura e história do
comércio do país. Situada numa península espectacular dentro de uma
reserva natural intocada e a apenas alguns minutos da Ilha de
Moçambique, Coral Lodge é uma mistura única de design
contemporâneo combinado com os seus arredores de rara e única
beleza.
Estadia em regime FI.

DIA 5 E 6 – PEMBA – Dia livre para aproveitar para desfrutar da beleza
da região.
Estadia em regime de APA
DIA 7 – PEMBA / MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a ser
informada, transfer para o aeroporto de Pemba e embarque em voo
interno LAM de regresso a Maputo. Chegada ao aeroporto de Maputo
seguida de transfer para o Hotel.
Estadia em regime de APA.
DIA 3 – ILHA DE MOÇAMBIQUE – Dia livre para aproveitar para DIA 8 – PARTIDA DE MAPUTO – Pequeno-almoço no Hotel. Em hora a
desfrutar da beleza da região. Declarada Património Mundial pela informar, transfer para o Aeroporto de Maputo.
UNESCO em 1991 devido à riqueza da sua arquitectura original, a Ilha de
Moçambique, foi durante centenas de anos um importante entreposto Fim dos nossos serviços.
comercial do comércio marítimo intercontinental do qual resultou uma
mistura fascinante de pessoas e culturas. A ilha deu o nome a todo o
País, quando em 1498 Vasco da Gama aqui chegou e tornou-se a capital
colonial portuguesa de Moçambique em 1507 até 1898, em que a capital
foi transferida para a Lourenço Marques (actual Maputo).
APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa | FI – Pensão Completa & Bebidas (Excepto Premium Brands)
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(Preço em euros e por pessoa)
Hotel
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Villa Sands
+
Kauri Resort
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Villa Sands
+
Chuiba Bay
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Coral Lodge
+
Kauri Resort
Girassol Indy Congress
Hotel & Spa
+
Coral Lodge
+
Chuiba Bay

Periodo

Tipo de Alojamento

Double

Single

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Standard Room (APA) +
Standard Beach View (APA)

1 296,00

1 767,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Standard Room (APA) +
Luxury Suite (APA)

1 554,00

2 003,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Villa (FI) + Standard Beach
View (APA)

1 908,00

2 309,00

01 Jan 16 - 31 Oct 16

Standard Room (APA) + Villa (FI) + Luxury Suite
(APA)

2 165,00

2 545,00

Preços Incluem: Voo interno LAM Maputo/ Nampula/Pemba/ Maputo em classe económica (Classe X - Sujeito a disponibilidade); Taxas de aeroporto, de combustíveis e
de segurança voos domésticos (Aprox. € 235.92); Transfers entre hotéis e aeroportos; Alojamento em hotéis em regime conforme acima mencionados;
Preços não Incluem: Voo Internacional e Respectivas Taxas Passaportes; Seguro de viagem; Opções extra; Vistos; Extras de carácter pessoal; Bebidas; Early Check-In
& Late Check-Out; Gratificações; Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído;

OBSERVAÇÕES:
Preços e itinerários sujeitos a alterações sem aviso prévio, em especial devido a oscilações cambiais e à disponibilidade dos serviços,
hotéis e voos agora cotados.
Preços referência – preços terão de ser reconfirmados, em especial na época da páscoa, época alta (Julho a Agosto), férias escolares e
feriados longos, em que poderão sofrer alterações e poderá existir obrigatoriedade de estadias mínimas.
Os hotéis na África do Sul e Moçambique funcionam com base no sistema BAR (Best Available Rate), pelo que só aquando do pedido de
reserva é possível verificar se há disponibilidade paras as tarifas de hotel agora cotadas.
Preços por pessoa – válidos para o mínimo de duas pessoas.
Os preços constantes na programação estão em Euros e foram calculados com base nos custos das tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços, taxas de combustíveis, impostos e taxas de
câmbio vigentes à data de elaboração deste programa. Qualquer variação dos elementos citados poderá dar origem a uma revisão do preço publicado da viagem combinada sem aviso prévio. O preço
final será comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os preços publicados são os correctos salvo algum erro tipográfico.

Voo Doméstico MPM/APL/POLMPM – Suplemento
Preço/Pax (EUR)
Classe Q
50,36
Classe T
111,35
Classe N
176,54
Taxas aérea incluída: Aprox. € 235.92 – sujeito a confirmação

PREÇO PÚBLICO – CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Esta Lista de preços substitui todas as anteriormente publicadas.
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CONDIÇÕES DE VENDA
Organizador: A organização técnica das viagens/
pacotes mencionados nesta brochura foi realizado pela
NVT Serviços internacionais de Turismo, Lda., com
sede na Rua dos Fanqueiros nº 312 – 1º Andar, em
Lisboa, com capital social de € 100.000,00,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa com nº 5954 e com o alvará nº 797/96.
Pagamentos & Inscrições: No ato da inscrição o
cliente deverá depositar 30% do preço da
viagem/estadia, liquidando os restantes 70% até 20
dias antes da partida/entrada. Se a inscrição tiver lugar
a 20 dias antes ou menos da data da partida/entrada, o
preço total da viagem/estada deverá ser paga no ato
da inscrição, ficando esta condicionada à obtenção da
parte dos fornecedores da confirmação das reservas
para todos os serviços. A agência organizadora
reserva-se no direito de anular qualquer inscrição cujo
pagamento não tenha sido efectuado nas condições
acima mencionadas, sendo para o devido efeito
aplicado as condições previstas na cláusula
“Desistências”.
As condições de pagamento poderão ser alteradas
devido a exigência dos hotéis, fornecedores e
companhias aéreas, sendo comunicadas ao cliente.
Reservas de serviços: Por cada reserva serão
cobrados os seguintes valores (não reembolsáveis): Hotel, Rent a Car e transferes: €10.00. Despesas de
alterações: Por cada alteração (nomes, datas, tipo de
alojamento ou aviação etc.) € 12.00
Preços: Os preços constantes na programação estão
em euros e foram calculadas com base nos custos das
tarifas aéreas, tarifas dos circuitos/ safaris e serviços,
taxas de combustíveis, impostos e taxas de câmbio
vigentes à data de elaboração deste programa.
Qualquer variação dos elementos citados poderá dar
origem a uma revisão do preço publicado da viagem
combinada sem aviso prévio. O preço final será
comunicado ao cliente aquando da sua inscrição. Os
preços publicados são os corretos salvo algum erro
tipográfico. Efectuada a inscrição e sempre que se
verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente
será devidamente informado e convidado a, dentro do
prazo que lhe for solicitado, aceitar o aumento
verificado ou anular a sua inscrição nos termos da
cláusula “Impossibilidade de Incumprimento”.
Alterações: A NovoTours compromete-se a facilitar
todos os serviços contratados e mencionados nos
programas. Sempre que existem razões alheias que o
justifiquem, a agência organizadora poderá alterar a
ordem dos percursos, substituir qualquer dos hotéis
previstos por outros de categoria similar.
Nota: A informação contida nestes programas, tais
como itinerários, horários de chegada e partida, datas
das operações categoria dos hotéis, etc. foi-nos
fornecida
pelos
prestadores
dos
serviços,
hotéis/lodges e empresas de safaris. Qualquer
alteração sofrida depois da publicação ou variação de
preços não pode ser considerada publicidade
enganosa.
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Mudanças: No caso de ser possível, sempre que um
cliente inscrito num programa, desejar mudar a sua
inscrição para outro programa, data de partida ou
hotéis deverá pagar a taxa de despesas de alteração,
bem como qualquer diferença de variação de preços.
Para o caso específico da mudança ter lugar até 15
dias ou menos de antecedência em relação à data da
partida da viagem, para o qual o cliente se encontra
inscrito, ou se os fornecedores de serviços não
aceitarem a alteração, o cliente ficará sujeito às
despesas e encargos previsto na cláusula
“Desistências”.
Impossibilidade de cumprimento: Se ocorrerem
causas de força maior alheios à agencia organizadora
que impeçam o cumprimento de algum serviço
essencial constante do programa de viagem, tem o
cliente o direito a desistir da viagem, sendo
reembolsado de todas as quantias pagas, excepto nos
gastos de operação sem direito a qualquer
indemnização, ou, em alternativa, aceitar uma
alteração ou uma eventual alteração de preço. Se as
referidas causas não imputáveis à agência
organizadora vierem a determinar a anulação da
viagem pode o cliente ainda optar por participar numa
outra viagem organizada de preço equivalente.
Desistências: Se o cliente ou algum dos seus
acompanhantes desistir da viagem, serão cobradas
todos os encargos a que a desistência dê lugar e ainda
a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da
viagem. Quando seja caso disso, o cliente será
reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os
montantes acima referidos.
Reembolso: Uma vez iniciada a viagem não é devido
qualquer reembolso ao cliente por qualquer serviço
não utilizado pelo cliente.
Reclamações: No caso de encontrar um motivo de
que queira reclamar, o mesmo só será considerado
desde que apresentado por escrito à agencia onde
efetuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo
nunca superior a 20 dias após o termo da prestação
dos serviços. O mesmo só poderá ser aceite desde
que tenham sido participadas aos fornecedores dos
serviços (hotéis, guias, agentes locais etc.) durante o
decurso da viagem ou estada, exigindo dos mesmos
os respectivos documentos comprovativos da
ocorrência.
Documentação - Responsabilidade
A NovoTours, seus empregados e agentes de viagens
não são responsáveis por quaisquer prejuízos,
acidentes, atrasos ou outros inconvenientes causados
a qualquer pessoa, bagagem ou outros bens pessoais.
Todos os clientes, sem exceção deverão levar sempre
consigo toda a sua documentação pessoal e familiar
correspondente e em boa ordem, ou seja, o
passaporte, bilhete de identidade, autorização para
menores, vistos, certificado de vacinas e outros
eventualmente exigidos. A agência organizadora
declina qualquer responsabilidade pela recusa da
concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao
cliente em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se
as condições estabelecidas para na cláusula
“Desistências”, sendo ainda da conta do cliente todo e
qualquer custo que tal situação acarretar.

Cláusula especial de Responsabilidade: A agência
organizadora declara expressamente que opera
unicamente como intermediária entre os passageiros e
as entidades ou pessoas prestadoras de serviços que
constam nos programas ou seja empresas de
transportes, hotéis entre outras, pelo que declina
qualquer responsabilidade por deficiência em qualquer
serviço prestado assim como qualquer dano, atraso ou
irregularidades que possam ocorrer durante a
prestação do serviços e as pessoas que efetuam a
viagem por sua mediação, assim como a bagagem e
demais objetos da sua propriedade.
A agência organizadora e a vendedora final da viagem
combinada responderão frente ao consumidor, em
função das obrigações que lhes correspondam no
âmbito respectivo da operação da viagem.
Taxas de Aeroporto, segurança e afins:
Não estão incluídos nos preços devido a constantes
alterações. No caso de ser exigido as mesmas
deverão ser pagas localmente pelos passageiros nos
aeroportos.
IVA: Os preços mencionados neste programa refletem
já o Imposto de Valor Acrescentado e no caso de ser
aplicável.
Validade: A validade dos programas encontra-se
devidamente expressas em cada itinerário.
Aceitação das condições gerais: Ao inscrever-se em
qualquer uma deste programas, aceitará plenamente
as condições gerais. Aplicam-se a cada circuito ou
serviço local as condições gerais estabelecidas pelos
respectivos operadores locais ou prestadores de
serviço.
Nota:
- A Agência de Viagens onde efetuou a reserva é
depositária dos valores pagos pelo comprador da
viagem, atuando em nome do mesmo. A NovoTours,
nem os seus prestadores de serviços são
responsáveis pelos valores pagos à Agência e não
recebidos pela NovoTours, pelo que a NovoTours não
aceitará qualquer reclamação até que tenham sido
recebidos os valores pagos pelo comprador.
- As presentes condições gerais podem ser
completadas por outras desde que devidamente
acordadas pelas partes.
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