Delta do Okavango
Aventura. 20 dias de viagem. Expedição em veículos 4x4. Alojamento em lodges (6N) e acampamentos (11N).

Testemunho
Ana R
- 27/05/2014 13:15:14
Foi espectacular.
Aproveito para agradecer, e louvar, todo o profissionalismo e disponibilidade da vossa equipa: 5 estrelas!

DESTINO
Descrição

Botswana.

TIPO
«Restam apenas pequenas manchas que podemos observar a vida selvagem genuína () um desses
habitas ainda incólumes é o delta do Okavango, no Noroeste do Botswana» Serguei Gorshkov,
fotógrafo internacional.
Com uma superfície de 600.373Km2 e uma população de 1.300.000 habitantes, o Botswana consagrou
17% do seu território aos parques nacionais.
As águas provenientes das montanhas de Angola confluem no rio Okavango, que após uma centena de
quilómetros se expande formando o maior delta interior do mundo, chamado o Delta do Okavango.
Nesta região periodicamente inundada, encontram-se os famosos parques e reservas naturais de
Moremi e Chobe, que quando percorridos em canoas, permitem encontrar das maiores concentrações
de animais selvagens do mundo.
Mais a sul, as areias avermelhadas do deserto de Kalahari servem para acolher os nómadas
bosquímanos.
O nosso itinerário, baseado na liberdade que proporcionam os veículos 4x4 e a permanência em
acampamentos, permite-nos percorrer os locais mais remotos desta zona do continente africano e ainda
visitar as magníficas Cataratas Vitória.

Safari, 4x4, .

DURAÇÃO
20 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 1

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Joanesburgo

Alojamento
-

Refeições
-

2

Joanesburgo

Lodge

3

Joanesburgo - Deserto do Kalahari

Tenda

P

4

Kalahari

Tenda

P-A-J

5

Delta do Okavango

Tenda

P-A-J

6

Delta do Okavango (2ºdia)

Tenda

P-A-J

7

Delta do Okavango (3ºdia)

Tenda

P-A-J

8

Delta do Okavango (Região de Maun)

Lodge

P-A-J

9

Safaris - Moremi/Savuti

Tenda

P-A-J

10

Safaris região de Moremi/Savuti

Tenda

P-A-J

11

Safaris região de Moremi/Savuti (2º dia)

Tenda

P-A-J

12

Safaris região de Moremi/Savuti (3º dia)

Tenda

P-A-J

13

Maun

Lodge

P-J

14

Planícies de sal de Makgadikgadi

Tenda

Brunch - J

15

Rio Chobe - Cataratas Vitória

Lodge

P-A-J

16

Cataratas Vitória

Lodge

P

17

Cataratas Vitória - Francistown

Tenda

P-A-J

18

Francistown - Joanesburgo

Lodge

P

19

Voo Joanesburgo - cidade de origem

-

-

20

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Joanesburgo
Voo cidade de origem - Joanesburgo com escalas intermédias. Noite em voo.
2: Joanesburgo
Chegada a Joanesburgo e transporte para o lodge. Tempo livre. O alojamento está situado em Northcliff, um bairro seguro de
Joanesburgo, perto de uma zona comercial onde poderá realizar as últimas compras antes da expedição. O lodge está equipado
com piscina, bar, restaurante, loja e internet. Pode igualmente fazer a reserva local para um «city tour» em Joanesburgo.
Pode cambiar dinheiro no aeroporto de Joanesburgo.
3: Joanesburgo - Deserto do Kalahari
Saída pela manhã (6h30 am) em direção à fronteira de Lobatse, Botswana. Uma vez completos os trâmites de fronteira e
imigração, continuação da rota através das vatas planícies do Deserto do Kalahari até ao local do acampamento, perto de Kang.
Período de familiarização com alguns procedimentos da expedição (montagem e desmontagem dos acampamentos, confeção das
refeições, entre outros). As refeições neste dia são por conta do viajante.
4: Kalahari
Iremos acordar antes de nascer do sol para apreciar a beleza do amanhecer no deserto do Kalahari, depois faremos um tranquilo
pequeno-almoço antes de partirmos rumo à pequena cidade fronteiriça de Ghanzi. Este local é o último reduto dos tradicionais
Bushmen, iremos conhecê-los e aprender alguns dos seus conhecimentos e técnicas de sobrevivência no inóspito Kalahari. Este dia
inclui uma espetacular caminhada na selva com os «bushmens».
5: Delta do Okavango

O Okavango é um enorme rio, que derrama as suas águas no deserto de Kalahari, criando um dos poucos deltas interiores do
mundo, com um único ecossistema que suporta uma grande variedade de animais e plantas.
Depois de um interessante trajeto até junto dos pântanos, encontro com os locais que o levará nas suas canoas tradicionais
(mokoros), deslizando silenciosamente através do labirinto de canais e açudes, parando de vez em quanto para comer algo ou
observar a fauna existente nas zonas inundadas, vislumbrar um abelharuco saltando para apanhar algum inseto desconfiado, ou
ouvir o familiar silvo da águia-pesqueira são experiências únicas.
No dia de hoje, iniciamos a nossa jornada pela região do Delta do Okavango - um dos highlighs desta viagem. Iremos de
embarcação a motor desde Panhandle até ao local onde estarão os Mokoros, as canoas tradicionais da região do delta. Desde aí,
iremos em mokoros até ao local onde montaremos acampamento, uma região selvagem e inóspita que iremos explorar a pé, de
mokoro durante os próximos três dias. A serenidade da região e o silêncio da natureza irão certamente surpreendê-lo!
6: Delta do Okavango (2ºdia)
Segundo dia na região.
Delta do Okavango.
7: Delta do Okavango (3ºdia)
Terceiro dia na região.
Delta do Okavango.
8: Delta do Okavango (Região de Maun)
Após o pequeno-almoço, iniciaremos o regresso « à civilização», primeiro de mokoro e depois de embarcação motorizada até ao
«nosso» veículo.
Ida até Maun. Chegada ao lodge, check-in e desfrutar de uma refeição confecionada no restaurante do alojamento.
Tempo livre e oportunidade de tomar um duche de água quente, desfrutar da piscina e descansar.
Opcionalmente pode fazer um safari ou visitar Maun.
Neste dia, podemos iguamente, carregar as baterias das máquinas fotográficas, telemóveis, etc.
9: Safaris - Moremi/Savuti
Estes próximos 4 dias incluem um itinerário adaptável e flexível, tendo em conta a época de realização da viagem e da
probalibidade de observar a vida selvagem.
Assim, o guia decidirá o itinerário no local em função de vários pressupostos, como por e.g.m o fenómeno da migração ou
escassez/abundância de água que condiciona a vida selvagem.
Pequeno-almoço e check-out do lodge e ida para Maun para o guia comprar mantimentos para os próximos dias que incidirão em
safaris e observação da vida selvagem em áreas protegidas e parques nacionais (Moremi, Savuti).
Teremos ao nosso dispôr, um veículo 4X4 bem equipado que nos permite a aproximação dos animais selvagens em segurança.
Um exemplo do itinerário da nossa rota, poderá ser: Moremi e primeiro acampamento na «conhecida» região da «3rd Bridge» send
a área habitada por hienas, hipopótamos e leões; no dia seguinte, continuação para Norte via Xakanaxa para um local d
acampamento perto nas imediações Norte do Parque Nacional de Moremi, uma área igualmente favorável à observação de
animais. Continuação da rota para Savuti, através de uma região pantanosa e de savana, cujos habitats são favoráveis ao
elefante-africano e hienas. A paisagem e a veteção mudam constantemente, desde planíceis amplas e abertas com palmais e
pântanos até densas florestas de acácias.
Os locais de acampamentos são seguros, situados em regiões lindíssmas que lhe permitem um estreito contato com a natureza.
10: Safaris região de Moremi/Savuti
Continuação da exploração da região de Moremi/Savuti para a realização de safaris e observação da natureza.
11: Safaris região de Moremi/Savuti (2º dia)
Continuação da exploração da região de Moremi/Savuti para a realização de safaris e observação da natureza.
12: Safaris região de Moremi/Savuti (3º dia)
Safaris região de Moremi/Savuti
13: Maun
Hoje será a última manhã na região dos parques, regresso a Maun e check-in no lodge.
A tarde será livre para descanso.
14: Planícies de sal de Makgadikgadi
A manhã será tranquila, passada no lodge a descansar e a saborear um bom almoço antes de partirmos para as espetaculares
planícies de sal de Makgadikgadi. O cenário é espetacular e podem-se observar algumas aves curiosas entre outros animais que

habitam esta região. Montaremos o acampamento nesta remota região para contemplarmos um fabuloso céu noturno repleto de
estrelas, através de um passeio noturno.
15: Rio Chobe - Cataratas Vitória
A rota continua para Norte. Deixamos a vastidão das planícies de sal e ajustamos o ponteiro da bússola em direção do intrépido
Rio Chobe.
Esta região é conhecida pela abundância de elefantes, que são visíveis em manadas, entre outras espécies, nas margns do rio
Chobe. Da parte da tarde faremos um passeio de barco pelo rio para observarmos a vida selvagem. Depois, regressaremos ao
camião para continuarmos a rota para Norte, atravessando a fronteira até às Cataratas Vitória. Chegada e check-in no lodge,
situado muito perto das quedas de água. O almoço hoje é por conta do cliente.
16: Cataratas Vitória
Nas Cataratas Victoria pode fazer uma série de atividades opcionais, desde safaris a pé, rafting e voos de helicóptero, consulte a
Papa-léguas para conhecer a lista e preços das atividades opcionais.
A região, devido à sua beleza, recebeu nos últimos anos uma forte procura, o que provocou um aumento nos preços das atividades;
localmente é possível pagar com cartão de crédito, no entanto, recomendamos pelo que leve Us dólares, Rand ou Pula.
Neste dia, podemos carregar as baterias das máquinas fotográficas, telemóveis, etc.
Também podemos cambiar dinheiro nas Cataratas Vitória e há serviço básico de lavandaria, ou seja, podemos lavar somente a
roupa essencial.
17: Cataratas Vitória - Francistown
Regresso ao Botswana, e continuação da rota para Sul, até Francistown.
Hoje será o nosso último acampamento a desfrutar a noite africana e faremos um jantar de celebração
18: Francistown - Joanesburgo
Saída por estrada até Joanesburgo. Chegada e alojamento em lodge.
19: Voo Joanesburgo - cidade de origem
Pequeno-almoço, check out e à hora marcada, transporte para o aeroporto e voo para cidade de origem.
20: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem.
Fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
21/06/2018 - € 2.220
05/07/2018 - € 2.320
19/07/2018 - € 2.320
02/08/2018 - € 2.320
09/08/2018 - € 2.320
16/08/2018 - € 2.320
30/08/2018 - € 2.320
13/09/2018 - € 2.320
27/09/2018 - € 2.320
11/10/2018 - € 2.320
25/10/2018 - € 2.320
08/11/2018 - € 2.320
22/11/2018 - € 2.320
29/11/2018 - € 2.320
20/12/2018 - € 2.320
27/12/2018 - € 2.320
Preço do Voo desde: € 900,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento individual Joanesburgo: € 125,00

Notas
Nota 1: As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando sujeitas
a possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima discriminada.
Eletricidade
Corrente elétrica: 231 V
Frequência: 50 Hz
Tipo de tomada/s: http://electricaloutlet.org/
Nota 2: Durante o overland, na maioria dos locais, não terá rede no seu telemóvel. Apenas terá em Joanesburgo e Nata.
Nota 3: Pode carregar as baterias da sua máquina fotográfica nos dias 3; 5; 9; 15; 16; 17 do programa; contudo aconselhamos a
que leve pelo menos duas baterias suplentes.
Nota 4: Fuso horário padrão Joanesburgo / Cidade do Cabo: UTC/GMT +2 horas
Fuso horário padrão Botswana/ Zimbabué: sem diferença UTC/GMT em relação a Portugal.
Nota 5: Para informações acerca custo de vida: http://www.numbeo.com

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte aeroporto-hotel-aeroporto (das 7am às 20pm);
Transporte por terra em veículos todo-o-terreno minibus ou camião;
Alojamento em lodge em Joanesburgo em quarto duplo;
Durante a rota: alojamento em lodges (5N) e acampamentos (10N), em tendas de 2 lugares;
Entradas nos parques;
Refeições de acordo com o itinerário;
Equipamento de cozinha e material de uso coletivo;
Acompanhamento de Guias locais de língua inglesa;
N.º máximo de 14 pessoas por veículo;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Visto de entrada no Botswana e Zimbabué;
Visitas nas cidades de Joanesburgo e Cataratas Vitória;
Voo sobre o Delta do Okavango;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
Joanesburgo
▪
▪
▪
▪
▪

Soweto Tour  3 horas: 590 Rands
City Tour Joanesburgo  3 horas: 590 Rands
Museu Apartheid  3 horas: 550 Rands
Soweto e city tour Joanesburgo  5 horas:850 Rands
Pretoria city tour - 4 horas e meia: 850 Rands

Cataratas Vitória
▪ White Rafting US$ 150
▪ Gorge Swing US$ 95

▪
▪
▪
▪

Zip Line US$ 70
Flying Fox US$ 45
Horse Riding Safari US$ 85
Sundowner Cruise US$ 50

Notas importantes:
- Valores por pessoa a pagar no local (sujeitos a alterações).
- Valores em Rands (Joanesburgo) e dólares americanos (restantes locais);
- A realização destas actividades está sujeita a condições climáticas favoráveis e à disponibilidade no local.

Equipamento
• Saco maleável com um máximo de 15kg. As malas rígidas não são permitidas. Será conveniente que o seu equipamento
seja acondicionado num saco maleável, que facilita o seu manuseamento. É também importante, que o esteja protegido
contra a chuva. Aconselhamos o acondicionamento separando a roupa em sacos de plástico.
• Mochila pequena para as saídas. Nesta mochila deverá levar os objectos que poderá necessitar durante o dia, tais como,
cantil, protector solar, impermeável, chapéu, etc.
• Saco cama/almofada
• Colchonete insuflável (opcional)
• Ténis ou calçado confortável
• Sandálias de borracha
• Calças de algodão
• Calções
• T- shirts
• Forro polar ou agasalho quente para as noites
• Lenço (buff)
• Casaco Corta-vento (opcional)
• Impermeável
• Fato de banho e toalha
• Chapéu
• Óculos de sol
• Cantil
• Sacos de plástico para roupa suja
• Lanterna ou frontal e pilhas de substituição
• Lenços de papel, papel higiénico
• Binóculos / material fotográfico (opcional)

Documentação
• Passaporte em vigor, com a validade mínima de 6 meses para além da data de saída do país.
• Certificado de vacinação da febre-amarela (não é obrigatório)
• Aconselhamos que leve uma fotocópia do passaporte e/ou digitalize-o e envie para um endereço eletrónico baseado na
web, para o ter disponível através desta via.
* Para conhecer a situação atual do país consulte a página WEB de Ministério dos Negócios Estrangeiros www.secomunidades.pt
ou através do telefone 213946000

Condições Particulares
- O viajante com idade igual ou superior a 55 anos, deverá preenche um termo de responsabilidade pelas suas capacidades físicas e
psicológicas para fazer este tipo de viagem.
- As tendas quando utilizadas são montadas pelos participantes.
- A preparação das refeições e respectivas lavagens de loiça são da responsabilidade dos participantes que se vão revezando em
grupos de 2 elementos.
- As malas rígidas não são permitidas. Deverá levar o seu equipamento num saco de expedição (num máximo de 15kg).
- Após a confirmação da viagem, a desistência da mesma tem custos de 25% do preço de terra até 31 dias antes da data de partida
e 100 % entre 30 dias e a data de partida.
- Passaporte em vigor, com a validade mínima de 6 meses após a data de saída do último país visitado e duas páginas em branco.
- É necessário visto para o Zimbábue, trata-se localmente durante a viagem, cerca de 30 USD.

- Botswana:
- A partir do dia 1 de junho de 2017, todos os viajantes que entrarem neste país terão de pagar uma taxa de 30 USD. Pode ser pago
em dinheiro ou cartão de crédito.
- Essa taxa é o Tourism Development Levy (TDL).
O objetivo do Levy é criar fundos para a conservação e desenvolvimento do turismo nacional, a fim de apoiar o crescimento da
indústria e ampliar a base do turismo, com vista melhorar a vida da população do Botswana.
© 2018 PAPA-LÉGUAS, Viagens e Turismo, Lda.
Rua Conde de Sabugosa, 3F 1700-115 Lisboa Portugal
Telefone: 00 351 21 8452689/90 . Fax: 00 351 21 8452693 . RNAVT: 2275 . RNAAT 67/2014
www.papa-leguas.com

