Big Five no Kruger Park
9 dias de viagem, Kruger Park. Safaris a pé, de 4x4, diurnos e noturnos. Alojamento em lodge e bungalow. Extensão opcional às
Praias de Zanzibar em eco resort.

Testemunho
Ana I
- 07/01/2020 18:31:29
Adorei a viagem. Acho que toda a gente devia ir pelo menos uma vez na vida ao Kruger Park. Gostava muito
de voltar e fazer uma viagem mais longa, passando para outros países.
DESTINO
África do Sul.

Descrição

TIPO
Safari, Natureza, Confort, .
A área de Mpumalanga é recheada de contrastes. Rodeada por escarpas, frondosas florestas indígenas,
ribeiros de águas límpidas e cascatas que abraçam uma imensa planície. Este lugar alberga uma
riqueza tal de fauna e flora que o torna num dos mais ricos habitats do planeta.
Nesta zona, para além de várias reservas privadas, encontramos o famoso Parque Nacional de Kruger.
É entre o parque nacional e as reservas privadas que decorrerá esta viagem, levando-nos em busca dos
míticos big five e de todas as restantes espécies animais que habitam a zona e que farão deste
safari uma viagem memorável.

DURAÇÃO
9 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 2

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

Itinerário
Voo cidade de origem - Joanesburgo

Alojamento
-

Refeições
-
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-

2

Chegada a Joanesburgo

3

Joanesburgo - Bush Lodge

Bungalow

J

4

Segundo dia a explorar a área

Bungalow
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5

Panorama route - Hazyview

Lodge

P-J

6

Parque Nacional de Kruger
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Hazyview - Joanesburgo

Lodge
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Voo Joanesburgo - cidade de origem

-

-

9

Chegada à cidade de origem

-

-

Praias de Zanzibar
8

Voo Joanesburgo - Stone Town

Hotel

-

9

Stone Town - Praias de Zanzibar

Eco resort

P-J

10

Praias de Zanzibar

Eco resort

P-J

11

Praias de Zanzibar

12

Voos Zanzibar - cidade de origem

Eco resort

P-J

-

P

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Joanesburgo
Partida da cidade de origem com destino a Joanesburgo (escalas intermédias). Noite em voo.
2: Chegada a Joanesburgo
Chegada a Joanesburgo, transporte para o lodge, check-in a partir das 13:00-14:00 (horário sujeito a confirmação) e resto do dia
livre.
Alojamento em quarto duplo.
3: Joanesburgo - Bush Lodge
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
alojamento na região de Lowveld e dentro do perímetro da Reserva de Balule que pertence ao Parque Nacional de Kruger.
Noite em bungalow (quarto duplo com casa de banho).
4: Segundo dia a explorar a área
Começamos o dia com o habitual café e tostas, antes de sair para um safari a pé com um guia. Caminhamos aproximadamente 3
horas em busca de animais e vamos parando regularmente para saber mais sobre o ecossistema que nos rodeia.
Regresso ao Lodge para um brunch ao final da manhã e depois poderemos relaxar na piscina e desfrutar do ambiente.
À tarde, saímos para um safari em veículo aberto tentando observar a fauna que abunda na zona. Esta saída vai prolongar-se até à
noite. Estar no mato durante a noite proporciona-nos a oportunidade de ver animais de hábitos noturnos, que muito dificilmente
seriam vistos à luz do dia.
Ao jantar disfrutaremos de um típico "braai", um agradável churrasco preparado à maneira Africander, e depois resta-nos
adormecer ao som da natureza.
Noite em bungalow (quarto duplo com casa de banho).
5: Panorama route - Hazyview
Neste dia, acordaremos ao mesmo tempo que o sol africano. Desfrutaremos do pequeno-almoço antes da partida para explorarmos
os «highlights» da «Panorama Route».
A nossa primeira paragem será no impressionante desfiladeiro Blyde River Canyon, depois visitaremos as espetaculares formações
cársicas de «Bourke`s Luck Potholes», seguiremos para o miradouro com o sugestivo nome de «Gods Window».
O almoço é por conta de cada viajante na pitoresca e pequena cidade de Graskop. Da parte da tarde, iremos via colo Kowyn a uma
aldeia local para conhecermos o tradicional povo Shangan. Após esta memorável experiência, iremos para o lodge, onde
passaremos as duas próximas noites, localizado numa região de grande beleza natural de florestas autóctones que ladeiam o rio
Sabine.
Noite em bungalow (quarto duplo com casa de banho).
6: Parque Nacional de Kruger
De madrugada, depois do pequeno-almoço, iremos para o Parque Nacional de Kruger para um dia completo de safari em busca dos
Big Five (leão, leopardo, elefante, búfalo e rinoceronte) e de toda uma serie de outros animais que habitam o parque.
No final do dia regressamos ao lodge em Hazyview. Na floresta indígena que rodeia o lodge, junto ao Rio Sabine, é possível
nadar, fazer caminhadas e birdwatching.
Noite em bungalow (quarto duplo com casa de banho).
7: Hazyview - Joanesburgo
Após um acordar calmo e relaxado, partiremos para Joanesburgo.
Chegada, check-in no lodge e tempo livre.
8: Voo Joanesburgo - cidade de origem
À hora marcada transfere para o aeroporto para embarcar no voo de regresso à Europa.
9: Chegada à cidade de origem

Chegada e fim dos serviços Papa-Léguas.
Extensão Praias de Zanzibar
8: Voo Joanesburgo - Stone Town
Voaremos com destino à Ilha de Zanzibar. Um paraíso no Índico ao largo da Tanzânia.
Transporte para a pitoresca Stone Town, chegada e check-in em hotel.
Tempo livre para explorar a cidade.
9: Stone Town - Praias de Zanzibar
Transporte pela manhã para o eco resort, situado nas praias do Indico. Check-in e tempo livre.
Jantar incluído sem bebidas.
10: Praias de Zanzibar
Dia livre para explorar a região ou descansar nas praias.
Jantar incluído sem bebidas.
11: Praias de Zanzibar
Dia livre para explorar a região ou descansar nas praias.
Jantar incluído sem bebidas.
12: Voos Zanzibar - cidade de origem
Pequeno-almoço e check-out até ao meio-dia.
À hora marcada, transporte para o aeroporto em Stone Town e voo para a cidade de origem.
Fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
12/02/2021 - € 930
12/03/2021 - € 930
02/04/2021 - € 930
16/04/2021 - € 930
07/05/2021 - € 930
28/05/2021 - € 930
11/06/2021 - € 930
25/06/2021 - € 930
09/07/2021 - € 930
16/07/2021 - € 930
06/08/2021 - € 930
19/08/2021 - € 930
10/09/2021 - € 930
01/10/2021 - € 930
15/10/2021 - € 930
12/11/2021 - € 930
03/12/2021 - € 930
24/12/2021 - € 930
Preço do Voo desde: € 1100,00

Extensões
Praias de Zanzibar - Preço: € 630

Suplementos
Suplemento individual Joanesburgo: € 75,00
Quarto Individual Zanzibar: € 260,00

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 hotel, lodges e bungalows (segundo o itinerário);
Entradas nos parques;
Refeições de acordo com o itinerário;
Equipamento de cozinha e material de uso colectivo;
Acompanhamento de guia local de língua inglesa, em 2021, um motorista e um guia local;
Seguro e assistência em viagem.

Extensão Praias de Zanzibar:
- Transferes aeroporto;
- 1 Noite de hotel em Stone Town;
- 3 Noites em eco resort nas praias em regime meia-pensão;
- Transporte Stone Town - Praias;
- Seguro de viagem.

Exclui
•
•
•
•
•

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

Extensão Praias de Zanzibar:
- Ligações aéreas;
- Qualquer item não descriminado como incluído;
- Gratificações;
- Refeições, excepto as descriminadas como incluídas;
- Gastos pessoais.

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.

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.
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.
- 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 65 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 país visitado;
-Aconselha-se a profilaxia contra a Malaria.
Valores extensão:
O valor do programa da extensão é um valor por pessoa, para um mínimo de 2 pessoas.
Caso viaje sozinho(a) serão aplicados suplementos.
- Viajantes com mais de 65 anos, sob consulta para avaliação da situação.
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