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O Reino Animal     
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COM DAVID COELHO

Uma viagem àquele que é chamado, “o último paraíso terrestre“ com estadia 
em maravilhosos Hoteis Lodge… O Delta do Okavango desperta a curiosidade 

e interesse de qualquer amante da natureza, tanto pela sua beleza natural, 
seu incrível e característico cheiro a África, como pela sua fascinante paisagem 

de manadas de elefantes, búfalos e hipopótamos, que caminham indiferentes 
aos turistas que atónitos os observam dos seus jeeps… nunca você esteve tão 

perto da vida animal como aqui. Segue-se o exótico e impressionante Parque 
Nacional de Chobe, onde poderá apreciar toda a vida e reino animal no seu mais 

puro habitat natural. Segue-se um dos maiores espetáculos e das mais majestosas 
paisagens do mundo – as Cataratas de Victoria Falls. A maior cortina de água do 

planeta, à distância de um olhar, do seu Hotel histórico, The Royal Livingstone 
Victoria Falls Hotel, já entre a Zâmbia e o Zimbabwe. Aqui convidamo-lo ainda para 

jantar no clássico comboio histórico a vapor, The Royal Livingstone Express; e navegar 
pelo rio Zambeze, onde desfrutará de paisagens únicas. Haverá porém, ainda tempo 

para visitar o passado presente dessa África do Sul moderna, mas de coração negro. - 
SEJA BEM-VINDO À VIAGEM DA SUA VIDA!



1º DIA – LISBOA / CIDADE EUROPEIA / 
JOANESBURGO (ÁFRICA DO SUL)

Partida em voo via cidade europeia com 
escala e destino a Joanesburgo.

2º DIA – JOANESBURGO

07h05 – Chegada pela manhã a Joanesburgo. 
Com cerca de 7 milhões de habitantes, 
excluindo os não oficiais, e não sendo a 
capital do país, Joanesburgo é sem dúvida a 
maior cidade da África do Sul, considerada 
ainda, a mais rica do continente africano 
devido à industria do ouro e diamantes e 
também metais preciosos. Boas vinda e 
início da visita panorâmica da cidade com 
a visita de Soweto; embora a seja a área 
urbana mais conhecida de Joanesburgo 
e um dos principais símbolos da história 
do país, os ventos de mudança levaram a 
que este zona seja hoje uma das principais 
atrações turísticas da cidade. Almoço no 
restaurante Chaf Pozi,situado na base das 
emblemáticas Torres de Orlando. Durante 
a tarde visita de Mandela House, do Museu 
do Apartheid e do Memorial de Hector 
Pieterson. Continuação para o Hotel 5***** 
Sandton. Jantar no Hotel e alojamento.

3º DIA – JOANESBURGO / LIVINGSTONE 
(ZÂMBIA)

Pequeno almoço no hotel e check out. 
Transfer para o aeroporto e partida pelas 
10h40 em voo da South Africa Airways com 
destino a Livingstone.

12h20 – Chegada a Livingstone (Zâmbia).  
Formalidades de imigração e assistência 
no aeroporto. Panorâmica de Livingstone 
no trajeto para o Hotel Royal Livingstone. 
Chegada ao Hotel, bebida de boas vindas, 
check in e distribuição de quartos. Almoço 
no hotel. Ao entardecer, transfer para o 
cais para passeio de barco no rio Zambezi 
no barco “African Queen” para observação 
de fauna tanto nas margens como no rio, 
culminando com um magnifico por de 
sol. Regresso ao Hotel. Jantar no hotel e 
alojamento.

4º DIA – LIVINGSTONE

Pequeno almoço no hotel. Manhã 
inteiramente dedicada a visita guiada das 
fantásticas Cataratas de Victoria, do lado de 
Victoria Falls (Zimbabwe) uma das Maravilhas 
do Mundo, Património da Humanidade pela 
UNESCO. Almoço de churrasco na piscina 
do Hotel Victoria Falls. Algum tempo livre 
antes de regressar para poder espreitar 
algumas das lojas de artesanato local. 
Regresso ao hotel Livingstone. Jantar 
churrasco no famoso Restaurante Boma do 
hotel, uma experiência única com show de 
dança africana, acompanhado por música 
de tambores africanos. Alojamento.

5º DIA – ILHA DE LIVINGSTONE 
(ZIMBABWE)

Após o pequeno almoço, partida do 
hotel para o cais para uma viagem de 
cerca de 7 minutos de barco até à Ilha de 
Livingstone descoberta pelo escocês Dr. 
David Livingstone. Uma vez na ilha e para 
ver as cataratas de cima, aconselha-se ter 
o fato de banho vestido e para chegar ao 
emblemático ponto de vista da ‘Angel’s 
Pool’ ou “Devil’s Poo” (sujeita às condições 
do nível da água no momento). Caminha-
se uns 5 minutos sendo depois necessário 
atravessar o rio cerca de 100 a 150m até 
às rochas que limitam este local. A partir 
daqui a entrada nesta famosa piscina 
é feita com um máximo de 2 pessoas 
de cada vez e onde a sua corrente nos 
transportará até à extremidade da Catarata, 
o local perfeito para uma memorável 
vista e foto! Findo a visita deste ponto 
panorâmico,regressaremos a ao Hotel em 
Livingstone. Almoço no hotel. Possibilidade 
de opcionalmente fazer um passeio de 
helicóptero para sobrevoar as Cataratas (12 
min) e cuja realização estará sempre sujeita 
às condições climatéricas. A meio da tarde, 
embarque no Royal Livingstone Express 
para um percurso panorâmico neste mítico 
comboio a vapor a bordo do qual será 
servido o jantar. Regresso ao Hotel Royal 
Livingstone e alojamento.

6º DIA – LIVINGSTONE / PARQUE 
NACIONAL DE CHOBE (BOTSWANA)

Após o pequeno almoço e ‘check out’ e 
partida em transporte terrestre para o 
Botswana, para o Parque Nacional de Chobe 
(cerca de 2 horas de trajeto). Chegada, 
assistência e transfer para o Chobe Game 
Lodge e instalação no Lodge. Almoço 
no Lodge e durante a tarde participação 
no primeiro Safari no Chobe. O Parque 
Nacional do Chobe é o terceiro maior 
parque natural do Botswana, localizado 
no extremo nordeste do país junto às 
fronteiras da Namíbia, Zimbabwe e Zâmbia. 
Aliás, o rio Chobe, que dá nome ao parque, 
delimita a fronteira do Botswana com a 
Namíbia. O parque possui uma das maiores 
concentrações de elefantes do mundo, com 
cerca de 50,000 destes gigantes, para além 
de outras espécies como girafas, antílopes, 
leões, leopardos, hipopótamos, etc. Jantar 
e alojamento no lodge.

O clássico
Trem Royal 
Livingstone 

Express



7º DIA – PARQUE NACIONAL DE CHOBE

Estadia no Lodge em Pensão Completa no 
Lodge. Dia dedicado a exploração de uma 
das mais interessantes regiões de Africa, 
Safari de manhã e outro à tarde. O Parque 
Nacional do Chobe é o terceiro maior 
parque natural do Botswana, localizado 
no extremo nordeste do país junto às 
fronteiras da Namíbia, Zimbabwe e Zâmbia. 
Aliás, o rio Chobe, que dá nome ao parque, 
delimita a fronteira do Botswana com a 
Namíbia. O parque possui uma das maiores 
concentrações de elefantes do mundo, 
com cerca de 50,000 destes gigantes, 
para além de outras espécies como girafas, 
antílopes, leões, leopardos, hipopótamos, 
etc assim como uma enorme diversidade 
em variedade de aves. Alojamento.

8º DIA – PARQUE NACIONAL DE CHOBE /   
DELTA DO OKAVANGO

Ao amanhecer,safari em jeep 4×4 no Parque 
Chobe. Regresso ao hotel e pequeno 
almoço.

 

Transporte para o aeroporto de Kasane, e 
partida e ligação aérea em “light aircarft” 
com destino ao Delta de Okavango e à 
pista de aterragem do lodge/acampamento 
selecionado. Chegada ao coração do Delta 
do Okavango. No seio do deserto do Kalahari, 
o milagre da vida acontece. O rio Okavango 
nasce nas montanhas de Angola e durante o 
seu percurso percorre o território de Angola, 
da Namíbia, e do Botswana. Mas ao contrário 
da maioria dos rios que conhecemos, o 
Okavango não escoa em direção ao mar 
ou ao oceano. No Delta do Okavango, o rio 
Okavango espalha-se em vários braços, 
constituindo o maior delta interno do mundo. 
Quando as precipitações são mais intensas, 
as águas do rio Okavango transformam 
uma área árida e estéril num santuário da 
vida selvagem, atraindo os animais das 
redondezas que dependem dessa água para 
viver em particular hipopótamos e afastando 
os animais da savana como leões e elefantes 
para abrigo nas várias ilhas existentes na 
região. Instalação e almoço no lodge 5* de 
luxo. 

A Estadia no Delta do Okavango inclui:

• Todas as refeições com bebidas nacionais 
incluídas.

• 2 actividades por dia – observação de 
animais, boat safaris, safaris a pé, etc…
Durante a tarde actividade no Delta de 
Okavango nas típicas canoas ‘mokora’ ou 
em lancha a fim de observar a beleza da 
paisagem que nos rodeiam e o habitat da 
fauna local desde, desde hipopótamos, 
crocodilos, elefantes em algumas zonas, 
garças brancas, pássaros das mais 
variadas espécies etc… Ao final do dia 
testemunhar o magnifico por de sol 
e contemplar a magia deste local 
ímpar, associado à beleza das cores 
de África… Jantar e alojamento.

“O incrível 
Reino Animal 
de Chobe”

“O 
Delta do

Okavango”

“A maior e mais bela           
           cortina de água do mundo”



9º DIA – MOREMI 
GAME RESERVE 

- DELTA DO 
OKAVANGO 

Despertar ao amanhecer 
para Safari matinal. 

Regresso ao Lodge para 
pequeno almoço. Resto da 

manhã livre de lazer no lodge 
e/ou para participação em 

actividades extra promovidas 
localmente. Almoço no Moremi 

Crossing Camp ou no Gunn’s 
Camp. Durante a tarde saída 

para a atividade eleita para a 
tarde e mais uma vez contemplar 

o fantástico por do sol ao final da 
tarde. Jantar e Alojamento.

10º DIA – MOREMI GAME RESERVE 
- DELTA DO OKAVANGO / MAUN / 

JOANESBURGO (ÁFRICA DO SUL)

Despertar ao amanhecer para Safari l 
Actividade logo pela manhã. Regresso ao 
Lodge para pequeno almoço e ‘check out’. 
Ligação aérea em “light aircraft” desde 
a pista dos lodges Moremi Cross Camp/ 
Gunn’s Camp para o aeroporto de Maun. 
Formalidades de embarque e pelas 14h00 
partida em voo da South Africa Airways 
com destino a Joanesburgo.
15h40 – Chegada a Joanesburgo, assistência 
e transfer para o Hotel Michelangelo. Bebida 
de boas vindas, check in e distribuição 
de quartos. À noite,saída para jantar no 
restaurante Moyo de Melrose Arch. Regresso 
ao hotel e alojamento.

 

11º DIA – JOANESBURGO / PRETÓRIA / 
CIDADE EUROPEIA

Pequeno almoço no Hotel e ‘check out’. 
Saída do hotel para visita de Pretória, capital 
administrativa da Africa do Sul. Em Pretória 
estão a sede da presidência e o parlamento 
sul-africano, as residências oficiais do 
presidente e vice-presidente e embaixadas 
de outros países. Com aproximadamente 
2,5 milhões de habitantes, a cidade é 
popularmente conhecida como “a cidade 
dos jacarandás”, pelo facto de haver 
milhares de árvores desse tipo espalhadas 
pelas ruas e avenidas. Passagem pelos 
Union Buildings, conjunto de edifícios que 
formam a sede do governo sul-africano e 
abriga o gabinete do presidente da Church 
Square, localizada no coração da cidade. 
Foi a partir dela que a cidade cresceu e se 
desenvolveu. No centro da praça há uma 
estátua do ex-presidente da África do Sul, 
Paul Kruger, e ao seu redor vários prédios 
antigos e históricos, entre eles o Palácio da 
Justiça, onde Nelson Mandela foi julgado 
e condenado à prisão. Visita da Casa onde 
Paul Kruger viveu entre 1883 e 1901 antes 
do seu exílio para a Europa. Almoço no 
restaurante Kream de Pretória. Regresso a 
Joanesburgo e transporte para o aeroporto. 
Assistência nas formalidades para voo de 
regresso, com escala em cidade europeia.

12º DIA – CIDADE EUROPEIA / LISBOA
Chegada a Lisboa

“Os melhores lodges 
          de África estão 
               no Botswana”



PROGRAMA INCLUI:

• Acompanhamento por representante Tryvel com 
David Coelho;

• Bolsa de documentação e livro de viagem Tryvel;

• Mochila de safari e outros detalhes apropriados;

• Passagem aérea em classe turística em voos nos 
percursos Lisboa / Cidade europeia / Joanesburgo / 
Cidade europeia / Lisboa ;

• Voos nos percursos domésticos conforme 
mencionados no programa;

• Taxas aeroportuárias de segurança, e combustível 
no valor de € 635,61 à data de 16.11.2018 – sujeitas a 
alteração;

• Transporte privativo nos percursos aeroportos – 
hotéis/ lodges / acampamentos / aeroportos;

• 12 Dias / 9 noites de estadia em hotéis e lodges de 
categoria 5***** e 5***** luxo;

• Todas as refeições mencionadas no programa ( total 
19 refeições ) ;

• A Estadia nos Lodges incluem: As refeições com 
bebidas nacionais incluídas durante as mesmas; 
Safaris e Jeeps safari; Safari em lancha (ao longo do 
Rio Chobe para observação de animais);

• Bebidas nas demais refeições excepto, (vide 
programa não inclui); 

• Todas as entradas nos parques;

• Guias locais em português ou espanhol;

• Todas as actividades mencionadas no itinerário , 
nomeadamente nos acampamentos acompanhados 
por Rangers em língua inglesa ;

• Seguro de ViagemVIP;

• Vistos de Entrada / Taxa de Conservação da 
Natureza no seguintes países (Botswana USD 30 por 
pessoa Zimbabwe USD 50 por pessoa Zambia USD 
50 por pessoa | preços sujeito a reconfirmação na 
altura da viagem).

• Gratificações a guias e motoristas;

PROGRAMA NÃO INCLUI:

• Bebidas não mencionadas, como aperitivos, 
digestivos e bebidas alcoólicas ao almoço ou nos 
parques (apenas as locais);

• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário e 
extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-
bar, lavandaria, gratificações para lá das mencionadas, 
etc.).

 

NOTA 1: As datas, o itinerário ou a sua ordem, poderá 
vir a ser alterada de acordo com a melhor forma de 
organização da viagem e das disponibilidades dos 
hotéis.

NOTA 2: A presente cotação está sujeita a alterações 
em caso de significativas oscilações cambiais e/
ou custos de combustível, ou eventuais aumentos 
de fatores que tenham concorrido para a mesma, 
em função das conjunturas específicas dos países 
envolvidos (Câmbios Utilizados 1 USD = 0,88 Euro | 1 
ZAR = 0,062 Euro | Lisboa, 16 Novembro 2018)

NOTA 3: Bebidas nos parques de acordo com
o package do parque.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

SUPLEMENTO 
HELICÓPTERO VITORIA FALLS

8.300€ 1800€ 230€

01 a 12 Junho 2019 
com David Coelho


