
1º DIA – PARTIDA CIDADE 
DE ORIGEM

Este é o dia em que toma 
verdadeira consciência de 

que está prestes a realizar 
a viagem de uma vida. 

Documente-se, faça uma 
excelente viagem e prepare-se 

mentalmente para uma longa-
metragem que o vai maravilhar…

 
2º DIA – CHEGADA ÀS CATARATAS 

DE VICTORIA (ZIMBABUÉ)
Bem-vindos ao Zimbabué! Haverá 

melhor forma de começar este périplo 
pela arrebatadora África do que 

maravilharmo-nos com as Cataratas de 
Vitória? O “Mosi o Tunya” (“O Fumo que 

Troveja”) divide a Zâmbia do Zimbabué 
e constitui uma das mais fantásticas e 

imponentes quedas de água do Mundo. 
Desde 1989 Património da UNESCO. 

Encontro de todo o grupo até final da manhã. 
De tarde passeamos pelo parque, e o final 

do dia, navegamos pelo Rio Zambeze. Para 
os mais destemidos, há a opção de sobrevoar 

as cataratas, fazer rafting ou bungee-jumping. 
Arrisca banhar-se nas famosas “Devil’s Pools”? Ou 
prefere serenar no museu de Livingstone?
Alojamento: Greenfire Lodge Vic Falls.
 
3º DIA – VICTORIA FALLS / KASANE / CHOBE 
NATIONAL PARK
Bem-vindos ao Botswana, com um terço do seu 
território reservado à conservação da natureza. 
A área do poderoso rio Chobe é conhecida pelas 
enormes manadas de elefantes e outros animais 
que são atraídos para beber nas suas margens 
- esta tarde vamos desfrutar de um cruzeiro de 
barco, deslizando perto dos bancos de areia para 
apreciar, bem de perto, a riqueza desta fauna. Um 
incomparável momento “National Geographic”.
Alojamento: Thebe River Lodge.
 
4º DIA –  CHOBE NATIONAL PARK / MAKGADIKGADI 
SALT PANS - NATA
O Botswana é dos países mais surpreendentes 
do Continente. Hoje vamos explorar os limites 
orientais do mítico deserto do Kalahari, 900.00 
m2 espalhados também por Angola, Namíbia e 
África do Sul.
Em Makgadikgadi apreciaremos uma das maiores 
salinas do Mundo, em plena savana, tudo o que 
resta de um lago que foi maior do que a Suíça, mas 
que secou há milhares de anos. Sensação de paz e 
completo isolamento do Mundo.
Alojamento: Nata Lodge.
 
5º DIA – NATA / MAUN
Hoje ligaremos o Kalahari aos arredores do 
arrebatador Delta do Okavango. É um dia de 
transição e de relaxe. Ficaremos instalados em 
‘lodge’ nas margens do rio Boteti e teremos 
tempo para usufruir da sua piscina, digerindo as 
fantásticas vivências dos últimos dias. E sonhando 
com tudo o que ainda vamos experienciar…

Alojamento: Drifters Maun Lodge
 
6º E 7º DIA –  DELTA DO OKAVANGO
Em bem preparado “4x4”, vamos contemplar a 
soberba vida selvagem, passando por remotas 
aldeias a caminho do Okavango. Moremi e Khwai 
são zonas privilegiadas em termos de fauna, que 
usufruiremos intemporalmente. Ficaremos duas 
noites nesta região, na qual pulsa a verdadeira 
África.
Alojamento: Mogothlo Lodge.
 
8º DIA –  DELTA DO OKAVANGO / MAUN
Após as últimas aventuras no Okavango, 
regressaremos a Maun, onde voltaremos a 
desfrutar da qualidade do Drifters Lodge.
Alojamento: Drifters Maun Lodge.
 
9º DIA – MAUN / SEROWE
Atravessaremos as longas planícies do Botswana, 
onde nos deteremos em algumas remotas aldeias, 
pinceladas pelos mais genuínos sorrisos. Uma 
jornada com mais de 600 quilómetros em banda 
sonora de pura África.
Alojamento: Khama Rhino Sanctuary.
 
10º DIA – SEROWE / BOCHUM
Entraremos na África do Sul através de paisagens 
cénicas luxuriantes. Repousaremos em Bochum 
a caminho de um dos pontos altos deste desafio 
africano.
Alojamento: Makgabeng Farm Lodge.
 
11º E 12º DIA –  BOCHUM / KRUGER PARK
Chegamos à reserva natural mais conhecida 
do Mundo, o Kruger Park, considerada a mais 
estimulante de toda a África. Uma área de quase 
20.000 m2 onde convivem leões, elefantes, 
rinocerontes, leopardos e búfalos… Faremos safari 
de observação da mais incrível e exótica vida 
selvagem.
Alojamento: Pretoriuskop Restcamp (duas noites).
 
13º DIA –  KRUGUER PARK /  MAPUTO
Chegada a Maputo. Não é apenas a língua que 
nos fará sentir em casa, mas todo o calor de um 
verdadeiro povo irmão. A estação de comboios é 
uma das mais belas do planeta. Vamos ‘perder-
nos’ na Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia. 
Visitaremos ainda icónicas igrejas.
Alojamento: Villa das Mangas.
 
14º DIA – MAPUTO / CIDADE DE ORIGEM
Dependendo da hora do voo de regresso, ainda 
poderá sentir a vibração do mercado central de 
Maputo ou admirar o cativante Museu de História 
Natural.
 
15º DIA – CHEGADA À CIDADE DE ORIGEM
Está a caminho de casa. Ainda a assimilar todos 
os estímulos e desafios que tornaram esta viagem 
uma das mais icónicas e fascinantes da sua vida. 
Desfrute das memórias e pense nos próximos 
desafios TryExplore.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por nosso tour leader – Rui Barbosa Batista, 
durante todo o circuito (desde manhã 2º dia, até tarde do 14º);
• 12 noites de alojamento (do 2º ao 14º dia) nos hotéis / lodges 
mencionados ou similares;
• Refeições – 12 pequenos-almoços, 10 almoços e 9 jantares;
•Pequenos-almoços e jantares quentes; Almoços mistos, 
preparados pelo cozinheiro;
• Veículo todo-o-terreno 4X4 privativo (minibus ou camião), 
preparado para safari, durante todo o circuito;
• Serviços de guia/motorista/cozinheiro durante todo o circuito;
• Guias locais falando Espanhol ou Inglês durante as visitas;
• Todas as visitas e entradas nos parques, conforme programa 
(Cataratas Vitória, no Zimbabué; Parque Nacional Chobe, Salinas 
Makgadikgadi; Delta Okavango, e Parque Kruger);
• Passeios de barco mencionados (Cataratas de Victoria; Rio 
Chobe; Delta Okawango);
• Gratificações a guias e motoristas;
• Livro de viagem e mochila Tryvel;
• Taxas hoteleiras, serviços e Iva;
• Seguro Multiviagens VIP (assistência, cancelamento e 
interrupção).
 
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Passagem aérea internacional – consulte-nos;
• Visto de entrada no Zimbabué (aprox.50 €) e Moçambique 
(aprox. 60 €) – Auxilio em todos os procedimentos;
•Vistos do Botswana e Africa do Sul são gratuitos – obtidos à 
chegada;
• Bebidas às refeições;
• Opcionais, actividades radicais;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTAS: Os viajantes TryExplore chegam-nos de todos os cantos do Mundo, pelo que, 
neste desafio, optamos por não incluir os voos internacionais, nem os vistos. Esta decisão 
permite também respeitar a liberdade de quem deseja usufruiu da região antes de se 
nos juntar nas Cataratas de Vitória, bem como favorecer os que sonham em delongar-
se posteriormente na serenidade de Moçambique. 
• A realização destas actividades está sujeita a 
condições climáticas favoráveis e à disponibilidade 
no local. • Em função das condições do tempo, da 
condição do grupo ou outras justificáveis, o guia 
poderá alterar o programa. • Grupo mínimo de 12 e 
máximo de 17 pessoas. • Aconselhamos a “consulta 
do viajante”.

Preparados para um desafio que vale pelos sonhos de uma vida? 
Prontos para explorar alguns dos lugares mais icónicos de África? 
E se os moldes desta expedição tiverem mais aventura do que o 
habitual? Zimbabwe. Botswana. África do Sul. Moçambique. O 
nosso ‘mapa’ contempla esta diversidade de nações.

Cataratas Vitória. Deserto do Kalahari. Delta do Okavango. Kruger 
Park. Maputo. Gente afável e sociável. Mercados. Natureza 
UNESCO. Aldeias remotas. Espetacular vida selvagem. Salinas 
a perder de vista. Paisagens que nos enchem peito e alma. 
Um Éden para os amantes da fotografia. Esta verdadeira 
viagem dos sentidos é um quente mergulho no interior do 
mais ancestral, colorido e genuíno dos Mundos: ÁFRICA! 
Seguimos juntos?

Rui Barbosa Batista é um mix de jornalista, líder e cronista de viagens. 
Em 2016 ultrapassou a barreira dos 100 países no currículo, em 
aventuras que retrata no seu site www.bornfreee.com<http://www.
bornfreee.com>. Enquanto jornalista, cobriu, entre outros, os Jogos 
Olímpicos na China, o Mundial de futebol na África do Sul e os 
Jogos Europeus no Azerbaijão, mas o que verdadeiramente o 
apaixona são as pessoas e tudo o que (ainda) não conhece.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

DE 18 NOVEMBRO A
 02 DEZEMBRO 2017

MIN 12 PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

3.275€

375€

COM RUI BARBOSA BATISTA

África Pura
CATARATAS VITORIA / P. N. CHOBE / 
DELTA DO OKAVANGO / 
KRUGER PARK / MAPUTO


