
 
 

 
As maravilhas de Victoria Falls & Botswana 

8 dias, 7 noites 
Victoria Falls - Rio Chobe - Okavango Delta - Botswana - África  

 
 

 
 
Experimente o melhor que Zimbábue e Botsuana 
tem a oferecer.  A majestade trovejante das 
famosas Cataratas de Victoria no Zimbábue, 
terminando com as áreas de vida selvagem mais 
remotas e intocadas em Botsuana.   
 
A partir de  
USD 7.824,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Sua aventura começa com a visão do magnífico 
vapor de água que paira sobre as poderosas 
Cataratas de Victoria. A próxima parada é o 
famoso Parque Nacional do Chobe, onde 
elefantes vagam sonhadoramente no 
acampamento, e os hipopótamos dormem 
enquanto você flutua rio abaixo em um cruzeiro 
ao pôr do sol. Sua jornada culmina no Delta do 

Okavango, um cenário mágico. Seja cativado por 
um labirinto de lagoas cintilantes, canais sinuosos 
e ilhas cobertas de vida selvagem.  
Uma experiência sensacional! 
 
Destaques: 

• As águas trovejantes da maior cachoeira 
da África Victória Falls; 

• Variedade de aventuras de adrenalina em 
Victoria Falls; 

• Grandes rebanhos de elefantes e búfalos, 
bem como cruzeiros fluviais, no Parque 
Nacional Chobe; 

• Destinos excepcionais de aves; 

• As lagoas cristalinas e as vias sinuosas do 
Delta do Okavango, um oásis exuberante 
em um deserto. 

 

  ROTEIRO 
 
1° dia - Victoria Falls (Zimbabwe) 

Na chegada ao Aeroporto Internacional de Victoria Falls, você será recebido por um representante da 
&Beyond e conduzido ao  Victoria Falls River Lodge. 

Explore os pontos turísticos de Victoria Falls durante sua estadia de 02 noites no Victoria Falls River Lodge 
em uma Ilha Treehouse. Sua estadia inclui todas as refeições, traslados compartilhados de/e para o 
Aeroporto de Victoria Falls, bebidas locais, um transporte diário opcional da ilha (partindo às 10h00 e 



 
 

retornando às 15h00) para o cais e depois por estrada para Victória Falls cidade e serviço de lavanderia. 
 
Atividades incluídas: 

Tour pelas Cataratas; 

Cruzeiros ao Nascer do Sol & Sunset River; 

Safáris; 
Observação de Aves. 

Atividades recomendadas (custo extra): 

Safári de Canoa; 

Tirolesa; 
Voos de helicóptero. 

2° dia - Victoria Falls   

Escondido às margens do rio Zambezi, o Zambezi Crescent Victoria Fall River Lodge está perto das 
magníficas Cataratas de Victoria em um canto remoto do Parque Nacional de Zambezi. Com vista 
panorâmica do pôr do sol africano, treze tendas espaçosas de luxo estão situadas às margens do poderoso 
Zambezi. Decorada em tons terrosos, cada tenda possui uma área de estar confortável, bem como um deck 
de observação privado ideal para observar os hipopótamos no rio. 

O QUE AMAMOS NO VICTORIA FALLS RIVER LODGE: 

As principais áreas de pousada foram projetadas para vislumbrar a passagens dos elefantes, por isso aprecie 
com o seu coquetel favorito e assista enquanto eles fazem sua caminhada noturna. 

Atividades incluídas: 

Tour pelas Cataratas; 

Cruzeiros ao Nascer do Sol & Sunset River; 

Safaris; 
Observação de Aves. 

Atividades recomendadas (custo extra): 
Safári de Canoa; 
Passeios de copa (Canopy tours); 
Tirolesa; 
Voos de helicóptero.  
 
3° dia - Santuário Chobe Chilwero Lodge - Frente do Rio Chobe (Botsuana) 
Após o café da manhã, traslado ao Aeroporto Internacional de Kasane.  

Na chegada ao Aeroporto Internacional de Kasane, você será recebido por um membro da equipe &Beyond 
e conduzido ao Sanctuary Chobe Chilwero. 



 
 

Envolva-se na experiência durante suas 02 noites de estadia no Sanctuary Chobe Chilwero em uma suíte. 
Sua estadia inclui todas as refeições, bebidas alcoólicas e não alcoólicas (com exceção de marcas premium e 
champanhe), e todas as atividades de safáris, traslados de ida e volta ao aeroporto, lavanderia e taxas do 
parque. 
Atividades incluídas: 

Safáris; 
Cruzeiro Sundowner; 

Pesca. 
 
4° dia - Santuário Chobe Chilwero Lodge 

Situado na surpreendentemente bela Reserva Florestal de Kasane, o Sanctuary Chobe Chilwero é um 
suntuoso refúgio de safári que promete oportunidades espetaculares de safáris e uma seleção de suítes 
deslumbrantes.  
O restaurante da pousada serve refeições gourmet deliciosas que misturam habilmente ingredientes 
ocidentais e africanos — os pratos são acompanhados por um vinho vintage da adega bem abastecida. Os 
hóspedes também podem relaxar na piscina de vários níveis, relaxar com uma sessão de mimos no spa ou 
desfrutar de um dos livros da biblioteca na aconchegante sala de estar.  

As aventuras incluem safáris em veículos 4x4 abertos e cruzeiros de sundowner no rio e passeios diurnos 
para Victoria Falls. 
 
O QUE AMAMOS NO SANTUÁRIO CHOBE CHILWERO: 

Possibilidade de fazer um cruzeiro noturno no rio Chobe e se surpreender-se com seu espetacular pôr-do-
sol. 
Atividades incluídas: 

Safáris; 
Cruzeiro Sundowner; 

Pesca.  
 
5° dia - &Beyond de Sandibe Okavango Safari Lodge - Okavango Delta 

Após o café da manhã traslado ao Aeroporto Internacional de Kasane. Seguindo para o check-in do seu voo 
Scheduled para Chitabe Airstrip. 

Desperte sua alma durante suas 03 noites de estadia no &Beyond Sandibe Okavango Safari Lodge em uma 
Suíte com chuveiro interno e externo. Sua estadia inclui três refeições diárias, refrigerantes, vinhos da casa, 
bebidas alcoólicas e cervejas de marca local, refrescos em game drives, atividades de safári programadas, 
serviço de lavanderia e traslados. 

Atividades incluídas: 

Safáris; 
Passeios de caminhada. 

 



 
 

6° dia - &Beyond Sandibe Okavango Safari Lodge 

O &Beyond Sandibe Okavango Safari Lodge está situado em um canal permanente do Delta do Okavango, 
adjacente ao Moremi Game Reserve. Com direitos de travessia exclusivos sobre 270 km2 de deserto em 
uma concessão privada, este local foi especificamente escolhido por sua beleza extraordinária e 
proximidade com as planícies gramadas ricas. 

Inspirando-se na natureza, a pousada se mistura à paisagem, proporcionando uma experiência serena, 
terrena e orgânica. Piscinas de mergulho isoladas e chuveiros ao ar livre em cada uma das doze suítes 
permitem que os hóspedes se sintam parte da floresta, enquanto lareiras privadas aquecem as noites 
africanas quando o sol se põe.  

Atividades incluídas: 
Safáris; 
Passeios de caminhada. 
 
7° dia - &Beyond de Sandibe Okavango Safari Lodge 
Atividades incluídas: 
Safáris; 
Passeios de caminhada. 

O QUE AMAMOS SOBRE &BEYOND SANDIBE OKAVANGO SAFARI LODGE: 

Participe de um piquenique de um dia inteiro com seu guia, rastreador (tracker) e com um mordomo. 
Desfrute de uma manhã de  safári. É uma experiência mágica. 

8° dia - Okavango Delta Botswana 

Após o café da manhã desfrute de uma curta viagem de carro até Chitabe Airstrip onde um vôo fretado 
estará esperando para você e os demais hóspedes para sobrevoarem até o Aeroporto Internacional de 
Maun.  

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

  INCLUI 
 

• 02 noites de hospedagem no Victoria Falls River Lodge com pensão completa; 

• 02 noites de hospedagem no Sanctuary Chobe Chilwero Lodge com pensão completa; 

• 03 noites de hospedagem no &Beyond de Sandibe Okavango Safari Lodge com pensão completa; 

• Todos os traslados de chegada e saída; 

• Atividades de safári, observação de Pássaros, Tour das Cataratas, Nascer do Sol e Sunset River 
Cruises; 

• Voo fretado programado de Kasane Aeroporto para Chitabe Airstrip; 

• Voo fretado programado de Chitabe Airstrip para Maun Aeroporto; 

• Seguro Viagem GtaEuromax. 
 

NÃO INCLUI 

• Taxa IRRF ( 8,58%) de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro 
(consultar valores); 



 
 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 
 

  ★★★★★ Alta temporada  
 

Duplo* 

USD - P 12.718,00 
*Preços por pessoa 
  

 

Victoria Falls - Victoria Falls River Lodge (Island Treehouse )  

Rio Chobe - Sanctuary Chobe Chilwero Lodge (Suíte)  

Okavango Delta - &Beyond Sandibe Okavango Safari Lodge (Suíte)  
 

 

  ★★★★★ Baixa temporada  
 

Duplo* 

USD - P 7.824,00 
*Preços por pessoa 

  
 

Victoria Falls - Victoria Falls River Lodge (Island Treehouse )  

Rio Chbe - Sanctuary Chobe Chilwero Lodge (Suíte)  

Okavango Delta - &Beyond Sandibe Okavango Safari Lodge (Suíte)  

 

CONDIÇÕES 

Validade: até 20/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de 
suplemento; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem ser 
consultadas; 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 



 
 

 
 
Notas importantes: 
Alta temporada Validade de 01/06/2020 - 31/10/2020 
Baixa temporada Validade de 01/11/2020 - 20/12/2020 

 

 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 
 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões. 

 

  INFORMAÇÕES 
 

 

 
 
 


