Do Kruger a Maputo
Aventura, safari. 18 dias de viagem. África do Sul e Moçambique,12 dias de safari em camião equipado. Alojamento em lodge, hotel
e bungalow.

Testemunho
João A
- 20/03/2014 17:18:16
Boa comida, grande guia e grande viagem!! Teremos defenitivamente que voltar a Africa com a Papa-léguas!

DESTINO
Descrição

África do Sul.

TIPO
Moçambique é um cruzamento de civilizações, culturas e paisagens. Com influências de tribos
nómadas, mercadores árabes, marinheiros ingleses e colonos portugueses, o país adquiriu uma cultura
única no continente africano.
Estando praticamente fechado ao turismo durante os anos de guerra que se seguiram à independência,
Moçambique reencontrou a paz nos últimos anos do século XX, e com ela o incremento do turismo.
Ao viajante, Moçambique tem para oferecer paisagens selvagens e virtualmente intocadas, praias
desertas e uma herança cultural riquíssima.
Esta viagem combina as reconhecidas atrações do Kruger e do Hluhluwe National Parks, onde a vida
selvagem abunda com as áreas de Banhine e Zinave e o Maputo Elephants Reserve.
Depois da partida de Joanesburgo, a nossa viagem leva-nos através do Kruger NP, atravessando para
Moçambique pelo recém-criado Parque da Paz (que engloba o Kruger e partes adjacentes ao Kruger
em Moçambique e no Zimbabué) em direcção ao Oceano Índico. As pernoitas serão feitas em
acampamento em locais perfeitamente selvagens, remotos e inexplorados, onde os famosos pôr-do-sol
africanos serão parte integrante do cenário. Até à costa do Índico visitaremos algumas atrações
culturais e paisagísticas, e uma vez chegados ao oceano teremos tempo para nos deliciarmos com as
suas cálidas águas e repousar no seu areal a perder de vista.

Safari, 4x4, .

DURAÇÃO
18 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 1

Haverá tempo para apreciar Maputo e a sua arquitetura colonial antes de continuarmos ao longo da
linha de costa até Elephant Reserve. Este percurso é realizado em trilhos muito irregulares, tornando a
viagem cheia de imprevistos.
Um apelo ao espírito de aventura, à paciência e à flexibilidade mental são aqui evocados.

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

Itinerário
Voos cidade de origem - Joanesburgo

Alojamento
-

Refeições
-

Lodge

-

2

Joanesburgo

3

Joanesburgo - Bush Camp

Bungalow

J

4

Bush Camp - Parque Nacional Kruger

Bungalow

Brunch - J

5

Parque Nacional Kruger

Bungalow

P-A-J

6

Parque Nacional Kruger

Tenda

P-A-J

7

Xai-Xai (Praia)

Bungalow

P-A-J

8

Xai-Xai (Praia)

Bungalow

P-A-J

9

Inhambane

Bungalow

P-A-J

10

Inhambane (2ºdia)

Bungalow

P-A-J

11

Inhambane (3ºdia)

Bungalow

P-A

12

Maputo

Hotel

P-A

13

Suazilândia

Tenda

P-A-J

14

Zululand

Bungalow

P-A-J

15

Zululand (2ºdia)

Bungalow

P-A-J

16

Joanesburgo

Lodge

P

17

Joanesburgo - cidade de origem

-

-

18

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voos cidade de origem - Joanesburgo
Partida da cidade de origem com destino a Joanesburgo (escalas intermédias). Noite em voo.
2: Joanesburgo
Chegada a Joanesburgo, transporte para o lodge, check-in e resto do dia livre.
Alojamento em quarto duplo.
3: Joanesburgo - Bush Camp
Partida pelas 06h30 de Joanesburgo. A primeira parte da viagem passa pelo magnífico cenário da província de Mpumalanga . Esta
região, é uma importante área mineira, com muitos pontos de interesse relacionados com a pesquisa de minério. Sobretudo ouro.
Em rota visitará uma típica aldeia mineira encaixada no Blyde River Canyon Nature Reserve. Ao fim do dia chegaremos ao
acampamento na região de Lowveld e dentro do perímetro da Reserva de Balule que pertence ao Parque Nacional de Kruger.
Alojamento em bungalow.
4: Bush Camp - Parque Nacional Kruger
Com os primeiros raios da manhã, partida para uma longa caminhada na savana africana em busca dos «Big Five». Seguindo o
guia, especialista em encontrar rastos e trilhos de vários animais, poderemos ter a sorte de ver inúmeras espécies características da
fauna local no seu habitat natural.
Regresso ao local do acampamento para um retemperador brunch e um mergulho (caso o tempo o permita) na piscina.
Alimentados e revigorados, partiremos para o Parque Nacional de Kruger, o mais emblemático parque da África do Sul e um
dos mais famosos do mundo. Uma vez aqui chegados passaremos o nosso tempo em safaris, tentando encontrar exemplares da

abundante vida selvagem que vive no parque. Alojamento em tenda.
5: Parque Nacional Kruger
O dia é dedicado à busca dos grandes mamíferos do parque (Big Five). O nosso veículo, exemplarmente equipado é um excelente
local de observação. Alojamento em bungalow.
6: Parque Nacional Kruger
O dia de hoje, tal como o de ontem é novamente dedicado à busca dos grandes mamíferos do parque (Big Five). O nosso veículo,
exemplarmente equipado é um excelente local de observação. Alojamento em bungalow.
7: Xai-Xai (Praia)
Hoje passaremos a fronteira e entraremos em Moçambique cruzando parte do Parque da Paz, um parque transfronteiriço. Já em
Moçambique, faremos esta travessia através das planícies do rio Limpopo, passando por várias aldeias até à chegada ao Oceano
Índico. As próximas duas noites serão passadas numa praia remota, num resort escondido numa região dunar que separa os lagos
de água doce do oceano, chamada Xai-Xai.
2 dias para fazer surf, relaxar e explorar os arredores, possibilidade de realizar actividades opcionais. Alojamento em bungalow.
8: Xai-Xai (Praia)
Segundo dia na região.
Possibilidade de realizar actividades opcionais.
Alojamento em bungalow.
9: Inhambane
Seguindo a costa, rumamos para norte, para Maxixe onde iremos atravessar a baía num tradicional Dhom (cerca de 1hora) para
reencontrarmos o guia no porto de Inhambane.
Historicamente conhecida como «Terra de boa gente». Inhambane desenvolveu-se a partir dum entreposto comercial criado pelos
portugueses em 1534. Constitui um dos centros mais populosos da África Austral. Está 469 km a norte de Maputo. Aqui
visitaremos o mercado local, rico em cor e etnografia, e seguiremos depois para o nosso bungalow, na praia, situado numa vasta
área de coqueiros. Estes são dias dedicados ao relax. Podemos fazer snorkelling (mergulho de superfície), explorar as desertas
praias da costa de Inhambane ou  não fazer rigorosamente nada, senão aproveitar o sol e deliciarmo-nos com pratos tradicionais
desta região de Moçambique. Para os apaixonados, e opcionalmente, podem ser feitos passeios a cavalo pela praia ou saídas de
mar para mergulhar.
Alojamento em quartos em bungalow.
10: Inhambane (2ºdia)
Segundo dia na região. Alojamento em quartos em bungalow.
Opcionalmente pode realizar as seguintes atividades: passeio em embarcação até Maxixe; visitar o mercado e a estação de
comboios de Inhambane; passear pela cidade. Através dos seus edifícios antigos, como o teatro antigo que ainda exibe sessões de
cinema.
11: Inhambane (3ºdia)
Terceiro dia na região. Alojamento em bungalow.
12: Maputo
Depois de uns relaxantes dias de praia e sol, continuamos a rumar a Sul. A próxima paragem é Maputo, capital de Moçambique.
Oportunidade para conhecer a cidade que foi em tempos Lourenço Marques. Uma das mais importantes cidades das antigas
colónias Portuguesas. Pernoitaremos num confortável hotel. Ao jantar não perca os pratos de marisco (para quem gosta, claro), que
são considerados dos melhores em toda a África austral.
13: Suazilândia
Hoje vamos para sul e cruzamos o pequeno reino da Suazilândia. Iremos passar a tarde a explorar uma das suas reservas naturais.
Noite em acampamento.
14: Zululand
Regresso à África do Sul pela fronteira da Ponta do Ouro. Entramos numa área governada em tempos pelo famoso Rei Shaka
Zulu. Passaremos duas noites num confortável acampamento situado perto do Lago St. Lúcia em Hluhluwe, a partir do qual
faremos várias visitas na região, observando a vida selvagem e as abundantes colónias de aves que habitam na região. Faremos
caminhadas na floresta, na perspectiva de nos aproximarmos mais de perto de alguns animais. Teremos ainda a oportunidade de

observar o modo de vida local visitando uma escola Zulu.
15: Zululand (2ºdia)
Segundo dia na região.
16: Joanesburgo
O dia de hoje faz-nos cruzar a espetacular região do Kwazulu-Natal, passando por inúmeras aldeias e vilas Zulus emolduradas por
uma paisagem magnífica. A chegada a Joanesburgo está prevista para o fim do dia, onde poderá descansar e recordar com os
companheiros de viagem todas as aventuras dos últimos dias. Check-in no lodge e tempo livre.
17: Joanesburgo - cidade de origem
Transporte para o aeroporto internacional de Joanesburgo e voo de regresso à cidade de origem.
18: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 1000,00

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 descriminada.
Nota 2 : Devido às características do percurso, a rota pode ser alterada devido a condições climatéricas, flutuações cambiais,
alterações dos horários dos voos, etc.
Nota 3 : A montagem e instalação dos acampamentos, assim como a carga e descarga dos veículos deve ser realizada pelos
membros do grupo. A cooperação em algumas tarefas de cozinha (compra de produtos, sua confecção, montagem do aparato de
cozinha e mesa de refeição, lavagem e secagem dos utensílios) é fundamental.
Nota 4: Fuso horário padrão Joanesburgo / Maputo: UTC/GMT +2 horas
Nota 5: Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferes aeroporto-hotel-aeroporto (das 7am às 20pm);
Transporte por terra em veículos todo-o-terreno;
Hotel em Joanesburgo em quarto duplo;
Alojamento em hoteis e lodges (segundo o itinerário);
Entradas nos parques;
Refeições de acordo com o itinerário;
Equipamento de cozinha e material de uso colectivo;
Guia/condutor de língua inglesa;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
• Voos internacionais;
• Visto de entrada em Moçambique;

•
•
•
•

Todos os extras pessoais (bebidas, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
Joanesburgo
◦
◦
◦
◦

Soweto Tour  3 horas: R 590
Museu Apartheid  3 horas: R 550
Soweto e Museu Aparthaid  5 horas: R 850
Cradle of Humanking - 4 horas: R 990

Notas:
- Valores por pessoa a pagar no local (sujeitos a alterações).
- Valores em Rands (Joanesburgo);
- A realização destas atividades está sujeita à disponibilidade no local.

Valores sujeitos a alterações.

Equipamento
• Saco maleável. 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.
Atenção: Não são permitidas malas rígidas de viagem.
• 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
• Colchonete insuflável (opcional)
• Ténis ou calçado confortável
• Chinelos/sandálias de borracha
• Calças
• Calções
• t-shirts
• Forro polar ou casaco quente para as noites
• Lenço ou buff (protecção contra poeira).
• Impermeável (depende da época do ano)
• Fato de banho
• Chapéu
• Óculos de sol
• Cantil
• Lenços de papel, papel higiénico
• Binóculos / material fotográfico

Documentação
- Passaporte em vigor, com a validade mínima de 6 meses.
-Visto para Moçambique (embaixada de Moçambique em Portugal http://www.embamoc.pt/crbst_17.html).
- Aconselhamos que leve uma fotocópia do passaporte e/ou digitalize-o e envie para um endereço electrónico baseado na web,
para o ter disponível através desta via.
* Para conhecer a situação actual 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.
• A preparação das refeições e respectivas lavagens de loiça são da responsabilidade dos participantes que se vão revezando
em grupos de 2 elementos.
• 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.
• As malas rígidas não são permitidas. Deverá levar o seu equipamento num saco de expedição (num máximo de 15kg).
• É necessário:
-Passaporte em vigor, com a validade mínima de 6 meses da data de partida do ultimo país visitado;
-Visto para Moçambique que custa cerca de 60 Eur, deverá ser tratado na Embaixada em Portugal
http://consuladodemocambiquelisboa.pt/
-Aconselha-se a profilaxia contra a Malaria;
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