
Preparados para um desafio que vale pelos sonhos 
de uma vida? Prontos para explorar alguns dos 
lugares mais icónicos de África?

Gente singular. Mercados. Natureza UNESCO. 
Aldeias remotas. Espetacular vida selvagem. 
Paisagens que nos enchem peito e alma. Um 
Éden para os amantes da fotografia. Vamos 
perder-nos na magia do mais envolvente 
dos Continentes?

1ºDIA - LISBOA OU PORTO * - 
FRANKFURT - …

Comparência no aeroporto. Pelas 
14h45, saída em voo TAP para 

Frankfurt. Chegada pelas 18h30, e 
pelas 20h45 continuamos em voo 

South African até Joanesburgo. Noite 
e refeições a bordo.

2ºDIA - … JOANESBURGO – WINDHOEK
Chegada pelas 07h25, e pelas 09h30 

continuação até Windhoek. Chegada pelas 
11h25. Transporte ao centro da cidade, e 

almoço no Restaurante Joe´s Beer House. 
Dedicamos a tarde a passear pela pequena 

e tranquila capital namibiana, com destaque 
para o Forte; a Christ Church; o Centro de 

Artesanato e o edifício do Supremo Tribunal. 
Resto do dia para descanso. Jantar e alojamento 

no Avani Windhoek Hotel & Casino 5*, ou similar.

3ºDIA - WINDHOEK – HIMBA VILLAGE - ETOSHA 
NATIONAL PARK

Partimos com destino ao Etosha National Park. 
Durante a viagem visitaremos uma aldeia Himba, o 

povo indígena que vive no norte da Namíbia. Chegada 
e almoço no Safarihoek Lodge, à entrada do parque, 

onde ficaremos alojados. Estamos num parque com 
5000 km2, com paisagens fascinantes e repleto de 

savanas, rios, bosques, salinas e colinas. Uma enorme 
variedade de grandes mamíferos como leões, elefantes, 

leopardos, rinocerontes, zebras, girafas, bem como uma 
enorme diversidade de aves como flamingos ou pelicanos. 

Durante a tarde, passeio em jeep 4×4 pelo parque, em busca 
de inesquecíveis memórias. Jantar e alojamento.

4ºDIA - ETOSHA NATIONAL PARK
Dia completo de safari em jeep 4×4. Refeições durante as 
visitas. Alojamento.

5ºDIA - ETOSHA NATIONAL PARK - SKELETON NATIONAL 
PARK SOUTH – HENTIES BAY - CAPE CROSS
Viagem para a costa sul do Skeleton National Park, em busca 
dos esqueletos naufragados. São centenas de quilómetros de 
deserto arenoso, salpicado por náufragos, e que pelas diferenças 
de correntes, criaram uma diversidade de vida selvagem, como 
aves marinhas, lobos marinhos, elefantes do deserto e muito 
mais. Almoço tipo pic nic. Nessa zona, entre Henties Bay e 
Cape Cross, poderemos ainda avistar colónias de focas. Jantar e 
alojamento, em frente ao mar, no Cape Cross Lodge.

6ºDIA - CAPE CROSS - SWAKOPMUND
Curta viagem, pela costa, até à pitoresca cidade de Swakopmund. 
Fundada em 1892, é um dos melhores conservados exemplos 
de arquitectura colonial alemã do mundo, e um dos poucos 
locais fora da Europa, onde ainda existe uma minoría que fala 
alemão. Almoço no restaurante Farmhouse Deli. Passearemos 
tranquilamente pela cidade, com destaque para o Parque 
Namib-Naukluft, uma reserva ecológica para observar a famosa 
Welwitschia, e ainda o Vale da Lua. Opcionalmente poderá 
fazer um voo panorâmico sobre o deserto com a costa dos 
esqueletos, Damaraland e Brandberg. Hoje jantaremos no mais 
famoso restaurante da cidade – Jetty 1905. Alojamento no 
Strand Hotel, ou similar.

7ºDIA - SWAKOPMUND – WALVIS BAY – SWAKOPMUND
Partida para a cidade portuária de Walvis Bay. Faremos um 
cruzeiro pela lagoa de Walvis Bay, onde poderemos avistar 
golfinhos, focas, flamingos africanos, baleias entre outros. Visita 
à Dune 7, uma das maiores dunas do planeta. Almoço pic nic. 
De tarde passeamos pela Sandwich Harbour, uma lagoa natural, 
marcada por grandes dunas de um lado, e o Atlântico do outro, 
e com uma enorme diversidade de aves marinhas. Regresso a 
Swakopmund. Jantar no Restaurante The Tug. Alojamento.

8ºDIA - SWAKOPMUND – OKAHANDJA - WINDHOEK
De manhã, viajamos de volta à capital, com paragem em 
Okahandja, para visita ao mercado de artesanato e onde 
almoçaremos. Chegada a Windhoek ao início da tarde. Estamos 
já a meio desta incrível, mas cansativa viagem, e o resto do dia é 

livre para descanso, ou para gozar um pouco a tranquilidade da 
capital namibiana. Jantar e alojamento no Avani Windhoek Hotel 
& Casino 5*, ou similar.

9ºDIA - WINDHOEK – (AVIÃO) – CATARATAS DE VITÓRIA
Transporte ao aeroporto e saída em voo com destino às 
Cataratas de Vitória. Bem-vindos ao Zimbabué! 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. São 1500 metros de largura e um máximo de 128 de 
altura. Almoço no Batonga Guest Lodge, no coração de Victoria 
Falls, ou similar, onde iremos ficar alojados. A meio da tarde, e 
para assistirmos ao pôr-do-sol, navegaremos 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? 
Hoje o nosso jantar será uma típica experiência gastronómica, 
cultural e musical, no restaurante El Boma. Alojamento.

10ºDIA - CATARATAS DE VITÓRIA
Dia completo de visitas e actividades pelas Cataratas de Vitória. 
De manhã caminhamos pelo parque, para presenciarmos a 
diversidade de fauna e flora. Almoçaremos no Restaurante 
Jungle Junction, no provavelmente mais icónico hotel de 
África – The Victoria Falls Hotel. Algum tempo livre para relaxar 
neste paraíso natural. Ao cair da noite faremos mais um safari, 
nocturno, em busca dos Big Five (leão, leopardo, rinoceronte, 
búfalo e elefante). Possibilidade de avistar mais animais que 
aparecem mais pela noite, como crocodilos. Jantaremos em 
plena savana. Regresso ao hotel. Alojamento.

11ºDIA - CATARATAS DE VITÓRIA – KASANE - CHOBE 
NATIONAL PARK
Bem-vindos ao Botswana, puro destino de vida selvagem em 
África. País do tamanho da França, sendo que mais de um quarto 
do seu território é reservado exclusivamente 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”. Refeições e 
alojamento no Chobe Marina Lodge, com vista para o rio Chobe.

12ºDIA - CHOBE NATIONAL PARK
Dia completo de actividades pelo Chobe National Park. Neste 
parque facilmente avistaremos leões, leopardos, girafas, hienas, 
cães selvagens, cudos, antílopes, entre outros. Pensão completa 
no nosso alojamento.

13ºDIA - CHOBE NATIONAL PARK – KASANE – (AVIONETA) - 
DELTA DO OKAVANGO
Transporte ao aeroporto de Kasane, e em avioneta voaremos para 
o Delta do Okavango. Moremi e Khwai são zonas privilegiadas
em termos de fauna, que usufruiremos intemporalmente.
Almoço no Camp Moremi, ao lado da lagoa de Xakanaxa, onde 
ficaremos alojados. Ficaremos duas noites nesta região, na qual 
pulsa a verdadeira África. Passaremos o resto do dia num safari 
náutico a explorar o Delta do Okavango. Jantar e alojamento.

14ºDIA - DELTA DO OKAVANGO
Dia completo de actividades pelo Delta do Okavango, com safari 
náutico e por terra, em 4×4. Refeições no nosso alojamento.

15ºDIA - DELTA DO OKAVANGO – (AVIONETA) – MAUN - 
(AVIÃO) – JOANESBURGO - …
Estamos a caminho de casa. Ainda a assimilar todos os 
estímulos e desafios que tornaram esta viagem uma das mais 
icónicas e fascinantes das nossas vidas. Transporte em avioneta 
para o aeroporto de Maun e pelas 13h35 saída para Joanesburgo. 
Chegada pelas 15h10, e pelas 19h25 continuação em voo South 
African para Frankfurt. Noite e refeições a bordo.

16ºDIA - FRANKFURT – LISBOA OU PORTO*
Chegada a Frankfurt pelas 06h10 e pelas 11h40, continuamos até 
Lisboa. Chegada pelas 13h50.

Fim da viagem

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel, durante toda
a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, em companhia
aérea TAP e South African Airways, para percurso Lisboa / 
Franfurt / Joanesburgo / Windhoek e Maun / Joanesburgo 
/ Frankfurt / Lisboa, com direito ao transporte de uma
peça de bagagem de porão até 23 kg, e respectivas taxas 
de aeroporto, segurança e combustível (592,49 € – a
reconfirmar aquando da emissão dos bilhetes);
• Passagem aérea internas, em classe económica, para
percurso Windhoek / Cataratas de Vitória; Kasane / Delta 
do Okavango / Maun, com direito ao transporte de uma
peça de bagagem de porão até 23 kg;
• 13 noites de alojamento nos hotéis / lodges mencionados 
ou similares;
• Pensão completa, desde o almoço do 2º dia, ao jantar
do 14º, num total de 26 refeições – 13 almoços (alguns
poderão ser tipo pic nic) e 13 jantares;
• Guias locais falando Espanhol ou Inglês durante as
visitas;
• Todas as visitas, entradas nos parques e passeios de jeep 
e barco conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Visto de entrada na Namíbia, Zimbabué e Botswana;
• Livro de viagem e mochila Tryvel;
• Taxas hoteleiras, serviços e Iva;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Opcionais e actividades radicais;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

NOTAS:
– 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 10 e máximo de 15 viajantes.
– Aconselhamos a “consulta do viajante”.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO DE SEGURO VIP COM 
INTERRUPÇÃO E CANCELAMENTO DE 

VIAGEM

9.925€

1.250€

120€

NAMÍBIA, BOTSUANA 
E ZIMBABUÉ

África 
Pura
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