
 
 

 

 
Pelos santuários de Botswana e Zâmbia 

9 dias, 8 noites 
Okavango Delta - Moremi Game Reserve - Chobe River Front – Victoria Falls – 

Botswana – Zâmbia - África   

 

 
 
Experimente a beleza vibrante do Delta do 
Okavango em Botsuana, onde a vida selvagem 
desfila por planícies abertas e pântanos. Sinta o 
esplendor sobrenatural de Victoria Falls na 
Zâmbia. 
 
A partir de  
USD 6.285,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Explore o Delta do Okavango em Botsuana. O 
ritmo do safári se eleva enquanto você rastreia os 
Big Five em um safári emocionante no Parque 
Nacional do Chobe. A próxima etapa de sua 
jornada leva você a Zâmbia, ao esplendor 
sobrenatural de Victoria Falls, e ao país das 
maravilhas da água do vale do rio Zambezi. Sua 
visita ao Parque Nacional Mosi-Oa-Tunya, Mosi-

Oa-Tunya um refúgio para o raro rinoceronte 
branco, será mais uma lembrança especial nesta 
jornada inesquecível. Saboreie jantares sublimes 
sob um dossel de estrelas. Ouça as chamadas, 
latidos, ruídos da savana africana. Delicie-se em 
um cruzeiro pelo poderoso rio Zambezi, ou suba 
em uma bicicleta para a aldeia vizinha Nakatindi 
em uma excursão cultural. Este itinerário é sobre 
romance e beleza selvagem. 
 
Destaques: 
• Fantásticas oportunidades fotográficas das 
lagoas cristalinas do Delta do Okavango; 
• Diversidade inspiradora de flora e fauna no 
renomado Parque Nacional chobe;   
• Experiência inesquecível do deserto de 
Botsuana; 
• Contemplar Victoria Falls. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Sanctuary Stanley's Camp Okavango Delta, Botswana 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Maun, seguido de voo fretado programado para a pista de 
aterrisagem Stanley's. 



 
 

Neste voo sobre o deserto de água pura deixará impressões duradouras. Fique atento aos hipopótamos 
nos cursos d'água e elefantes entre as árvores (aproximadamente 15 minutos). 

Desfrute do traslado desde a pista de aterrisagem do Stanley's para Sanctuary Stanley's Camp. 
 
Desfrute durante suas 02 noites no Sanctuary Stanley's Camp em uma tenda suíte. Sua estadia inclui todas 
as refeições, bebidas não alcoólicas e alcoólicas (com exceção de marcas premium e champanhe), serviço 
de lavanderia e taxas dos parques. 

Atividades incluídas: 

Game Drives; 

Interação com elefantes; 

Excursão de Mokoro (tipo de canoa). 

2° dia - Sanctuary Stanley's Camp 

O Santuário Stanley Camp oferece vistas magníficas sobre a planície alagada e é um dos melhores lugares 
do mundo para ver búfalos em grandes números. Este belo acampamento de safári oferece aos seus 
hóspedes a incrível oportunidade de experimentar a magnífica variedade de grandes mamíferos e os 
arredores imaculados do Okavango. 

Tendas de estilo clássico são erguidas em plataformas de madeira, cada uma com um deck privativo com 
redes e cadeiras Morris. 

Os hóspedes podem saborear deliciosas refeições em ambientes tranquilos. As aventuras 
incluem emocionantes passeios game drives duas vezes por dia  na concessão privada, safáris guiados 
informativos, safáris suaves de mokoro (canoa) e uma oportunidade única de interagir com elefantes. 
 
Atividades incluídas: 

Game Drives; 

Interação com elefantes;  

Safáris;  
Excursão de Mokoro (tipo de canoa). 

3° dia - Sanctuary Stanley's Camp > Sanctuary Chief's Camp 

Após o da café da manhã, desfrute de uma curta viagem de carro até a Pista de aterrisagem Stanley, onde 
você e demais hóspedes serão levados para a Pista de Pouso do Chief´s Camp. 

O Chief´s Camp, o antigo campo de caça real do Chefe Moremi recebe você para explorar a abundante 
natureza e vida selvagem (aproximadamente 15 minutos). 

Descubra a vida selvagem do Chief´s Camp durante sua estadia de 02 noites no Sanctuary Chiefs Camp 
em um Pavilhão de Luxo com banheiro privativo. Sua estadia inclui todas as refeições, bebidas não 
alcoólicas e alcoólicas (com exceção de marcas premium e champanhe), serviços de lavanderia. 



 
 

 
Atividades incluídas: 

Game drives; 

Excursões de Mokoro 

Atividades recomendadas (a custo adicional):  

Voo Okavango Delta 

4° dia - Sanctuary Chief's Camp 

Cercado por vida selvagem intocada e vistas de tirar o fôlego, o Sanctuary Chief's Camp é um maravilhoso 
retiro de safári que combina com sucesso com as elegantes acomodações e excelente serviço. 

5° dia - Sanctuary Chief´s Camp > Sanctuary Chobe Chilwero Lodge 

Após o café da manhã, desfrute de uma curta viagem de carro até a Pista de Pouso do Chiefs, onde você 
os demais hóspedes serão levados ao Aeroporto de Kasane. 

Desfrute do visual das lagoas cintilantes e das ilhas de palmeiras enquanto voa sobre este país das 
maravilhas da água (Aproximadamente 80 minutos). 

Desfrute de um traslado de carro do aeroporto de Kasane para Sanctuary Chobe Chilwero Lodge. 

Absorva a experiência durante sua estadia de 02 noites no Sanctuary Chobe Chilwero Lodge em uma suíte 
com banheiro privativo. Sua estadia inclui todas as refeições, bebidas não alcoólicas e alcoólicas (com 
exceção de marcas premium e champanhe), serviço de lavanderia, e taxas nos parques. 

Atividades incluídas:  

Game drives; 

Cruzeiro Sundowner; 

Cruzeiro de Safári Fotográfico 

6° dia - Sanctuary Chobe Chilwero Lodge 

Situado na surpreendente e bela Reserva Florestal de Kasane, o Santuário Chobe Chilwero é um suntuoso 
refúgio de safári que promete oportunidades espetaculares de visualização de game drives e uma seleção 
de suítes deslumbrantes. 

As aventuras incluem safáris em veículos 4x4 abertos, safári e cruzeiros de sundowner no rio e passeios 
diurnos para Victoria Falls. 

7° dia - Sanctuary Chobe Chilwero Lodge > Sanctuary Sussi & Chuma 

Após o café da manhã traslado terrestre  ao Sanctuary Sussi & Chuma 



 
 

Explore todas as belezas desse lugar durante suas 02 noites de hospedagem no  Sanctuary Sussi & Chuma. 
 
Sua estadia inclui todas as refeições, bebidas alcoólicas não alcoólicas (com exceção de marcas premium 
e champanhe), serviços de lavanderia e taxas nos parques. 

Atividades incluídas:  

Game Drives; 

Canoagem no Zambezi; 

Tour pelas Cataratas do Vitória; 

Cruzeiro Sundowner; 

Tour pela Vila Local. 

8° dia - Sanctuary Sussi & Chuma 

O Sanctuary Sussi & Chuma é uma pousada de luxo com vista para o largo rio Zambezi. Os hóspedes são 
acomodados em suntuosas casas de árvores, construídas no dossel das árvores de ébano gigantes que 
revestem o banco.  

Animais selvagens residentes, como hipopótamo e elefante, provavelmente vagarão pelos terrenos 
exuberantes a qualquer momento. As aventuras incluem visitas guiadas às Cataratas de Victoria e à 
floresta tropical do lado zâmbia, passeios de caça no Parque Nacional Mosi-oa-Tunya, onde o único 
rinoceronte branco da Zâmbia pode ser visto, um passeio cultural por Livingstone, incluindo uma visita ao 
museu e à Vila Maramba, bem como cruzeiros pela manhã ou ao pôr do sol. A pesca e a canoagem 
também estão disponíveis. 

9° dia - Sanctuary Sussi & Chuma 

Após o café da manhã, traslado ao Aeroporto Internacional Harry Mwanga Nkumbula. 

 

  INCLUI 

• Assistência na chegada ao Aeroporto Internacional de Maun; 

• Acomodação e todas as inclusões conforme o itinerário; 

• Todos os traslados programados; 

• Todos os voos internos programados Aeroporto Internacional de Maun> Pista de pouso 
Sanctuary Stanley's Camp > Sanctuary > Pista de pouso Chief's Camp > Aeroporto de Kasane 
Taxas nos Parque; 

• Seguro Viagem Gta Euromax 
 
 
 
 



 
 

NÃO INCLUI 
 

• Taxa IRRF 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 “Tarifa inclui”. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  
Média temporada 
  

Duplo* 

USD - P 8.010,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Okavango Delta - Sanctuary Stanley's Camp (Tent)  

Moremi Game Reserve - Sanctuary Chief's Camp (Luxury Pavillion)  

Chobe River Front - Sanctuary Chobe Chilwero Lodge (Suíte) 

Livingstone (Victoria Falls) - Sanctuary Sussi & Chuma (Tree house)  
 

 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

  
Alta temporada 
  

Duplo* 

USD - P 14.165,00 

*Preços por pessoa 

  

Okavango Delta - Sanctuary Stanley's Camp (Tent)  

Moremi Game Reserve - Sanctuary Chief's Camp (Luxury Pavillion)  

Chobe River Front - Sanctuary Chobe Chilwero Lodge (Suíte) 

Livingstone (Victoria Falls) - Sanctuary Sussi & Chuma (Tree house)  

 

  Baixa temporada  

Duplo* 

USD - P 6.285,00 

*Preços por pessoa 

  

Okavango Delta - Sanctuary Stanley's Camp (Tent)  

Moremi Game Reserve - Sanctuary Chief's Camp (Luxury Pavillion)  

Chobe River Front - Sanctuary Chobe Chilwero Lodge (Suíte) 

Livingstone (Victoria Falls) - Sanctuary Sussi & Chuma (Tree house)  

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 

confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

CONDIÇÕES: 
Validade: até 10/12/2020 - 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: 

Média temporada: 01/04/2020- 31/05/2020 

Alta temporada: 01/06/2020 – 31/10/2020 



 
 

Baixa temporada: 01/11/2020 – 10/12/2020 

 

  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 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões. 

 

  INFORMAÇÕES 

 
  

 

 


