
Saída 02 Agosto

Parte Aérea South África 
US$ 1.066,00 + Taxas

Classe econômica
Executiva a consultar

 

05x s/juros nos cartões Amex, Visa ou Mastercard
 

*A companhia se reserva o direito de alterar a 
frequência e horário dos voos.*

** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de 
pagamento.** 

 Parte Terrestre
Rand 66.500,00 
(aprox. R$ 22.000,00)
  p/pessoa em apto DBL
(Base 15 passageiros)

Suplemento individual: Rand 17.000,00 
(aprox. R$ 5.610,00) 

Pagamento: Entrada Rand 9.500,00
+ 06 cheques pré-datados Rand 9.500,00

(cotação aproximada do câmbio em 01/10/2018
Rand 1,00 = R$ 0,33)

(Rand moeda Sul Africana) 
Os valores serão convertidos para reais 

ao câmbio do dia do pagamento.
 

Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por outros 
da mesma categoria em caso de circunstâncias alheias a 

nossa vontade.
 Consulte política de cancelamento da agência.

?Traslados de chegada e saída
?15 noites de hotel com café da manhã
?Categoria de hotéis:Lodges com chuveiro privativo, 

ventilador ou ar condicionado.
?Bons hotéis em Swakopmund, Windhoek, Etosha Park, 

Sesriem
?Motorista e guia falando Inglês 
?Transporte para todo o percurso: TRUCK transformado em 

ônibus para 24 pessoas (não possui ar condicionado)
?Refeições: 11 jantas e 3 almoços (1 lunch box)
?Acompanhante Portosul, mínimo 15 passageiros 
?Gorjetas a guia e motorista
?Maleteiros (01 mala media e flexível 20 kgs max.)
?Pernoite necessário no retorno em Johanesburg devido a 

conexão
?Seguro de viagem Travel Ace até 80 aos de idade. 
 *Acima desta idade consulte valor adicional.
?Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e todo o 

que não constar como incluso.

?Passaporte válido até Março de 2020
?Carteira Internacional da Vacina da Febre Amarela
?Visto do Zimbawe: localmente na fronteira
?Namíbia e Botswana: não precisa visto



02 Ago - Sex - Porto Alegre - São Paulo - 
Joanesburgo 

03 Ago - Sab - Joanesburgo - Kasane 
(Botswana)

Chegada a Joanesburgo e em horário 
oportuno embarque com destino a Kasane.  
Chegada, traslado ao hotel e acomodação. À 
tarde iniciaremos a visita a Chobe National 
Park navegando para ver o pôr do sol no Rio 
Chobe. Retorno ao Hotel e jantar incluso. O 
Rio Chobe é o limite norte do Chobe National 
Park, reconhecido pela diversidade e 
abundância de vida selvagem incluindo 
elefantes, hipopótamos, búfalos e crocodilos. 
A visita desta região garante uma enorme 
chance de vivenciar de perto a vida selvagem 
africana.

04 Ago - Dom - Kasane 

Após o café, iniciaremos um tour a Victória 
Falls. Saída cedo pela manhã e retorno final 
da tarde. Na Fronteira será necessário fazer o 
visto do Zimbabwe. Café, almoço e jantar 
incluído.

05 Ago - Seg - Kasane - Bwabwata 
National Park 

Apresentação, no final da tarde, no 
Aeroporto Salgado Filho para embarque 
destino Joanesburgo, com conexão em São 
Paulo.

06 Ago - Ter - Delta do Okavango 

o mais vasto delta interno do mundo. 
Ficaremos na aérea por 2 noites. O rio 
Okavango se espalha sobre as areias secas 
do Deserto do Kalahari, formando este oasis 
alagado apresentando inúmeras vias 
navegáveis e lagoas de água transparente 
enfeitada com lírios de água. Haverá 
atividades com canoas e barcos durante 
estes dois dias, safaris, observação de 
pássaros, pesca etc... Os prováveis animais 
que avistaremos serão: leão, rinoceronte, 
hipopótamo, leopardo, girafa, elefante, 
crocodilo e inúmeras espécies de pássaros. 
Café, almoço e jantar incluído.

07 Ago - Qua - Delta do Okavango

08 Ago - Qui - Delta do Okavango

Logo após o café da manhã, localmente, 
haverá definição das atividades que serão 
realizadas neste dia. Haverá também um 
passeio de barco no rio para apreciar o pôr do 
sol. Café, almoço e jantar incluído.

Hoje permaneceremos mais um dia neste 
balneário dos moradores da Namíbia, a 
região costeira atrai pelas espetaculares 
paisagens que unem o deserto da Namíbia ao 
Oceano Atlântico. No litoral, reinam os lobos-
marinhos e golfinhos sob clima bem mais 
ameno e muitas vezes com vento forte, névoa 
e frio. Tudo isso devido ao gélido mar que 
recorta a costa do país. Swakopmund e 
Walvis Bay são excelentes refrescos em meio 
à viagem pela Namíbia. As duas cidades 
oferecem boa infraestrutra, deliciosos 
restaurantes de frutos do mar e vários 
passeios de aventura. É aqui que aqueles que 
tem interesse poderão optar por um opcional  
sobrevoo pelo Deserto da Namíbia e a 
Skeleton Coast. Também é possível realizar 
passeios de quadriciclos. Nosso programa 
inclui o cruzeiro para avistar e alimentar 
golfinhos. Localmente poderemos consultar o 
guia sobre os passeios. Café e almoço leve.

10 Ago - Sab - Etosha Sul

registros, onde poderá conhecer os desenhos 
centenários esculpidos nas pedras de 
Twyfelfontein, as impressionantes formações 
rochosas de Spitzkoppe e a Brandberg 
Montain (maior montanha da Namíbia). Com 
sorte, será possível ainda ver os elefantes do 
deserto, girafas e até leões soltos na 
natureza. Damaraland é também casa de 
uma das Himba Village que vive fora da região 
original (na fronteira com a Angola). É uma 
oportunidade única de ter contato com um 
dos povos que mais mantêm e preserva as 
tradições na Namíbia.  Café e jantar incluído. 

Após o café partiremos em direção as 
dunas. A caminho, você vai participar de uma 
caminhada no Canyon Sesriem com seu guia. 
Continuação e pernoite em Sossusvlei. As 
árvores petrificadas em meio às dunas 
avermelhadas do Deserto da Namíbia estão 
entre as imagens mais espetaculares e 
famosas do país. Considerado o mais antigo 
deserto do mundo, cenário inóspito, com 
cores intensas e sombras capazes de 

Pela manhã, realizaremos um Safari onde 
teremos a oportunidade de ver diferentes 
tipos de animais, incluindo Elefantes e quem 
s a b e  a t é  o  g r a n d e  p r e d a d o r .  
Aproximadamente 3 horas de tour. Após 
seguiremos viagem dentro do parque que 
está localizado no nordeste da Namíbia. Foi 
fundado em 2007 e tem um tamanho de 6.274 
quilômetros quadrados, criado a partir de 
Caprivi Game Park e Mahango Game 
Reserve. O parque é o lar de muitos animais 
incluindo elefantes, leopardos, leões, búfalos, 
crocodilos, gnus e antílopes, além claro, de 
mais de 330 espécies de pássaros. Café e 
jantar incluído.

enlouquecer qualquer amante da fotografia e 
ser hipnotizado pela beleza das árvores de 
Deadvlei e a imensidão de areia da Duna 45 e 
da Big Daddy, localizada dentro do Namib 
Naukluft National Park. Café e jantar incluído.

Após o café partimos desta bela região em 
direção a Rundu, bordeando Angola nas 
margens do rio Okavango. No norte da 
Namíbia se encontra Rundu, capital desta 
região, famosa pelos seus trabalhos de 
talhados de madeira. Dia longo de viagem, 
portanto ao chegar no Lodge, será para  
descanso. Café e jantar incluído.

Após o café da manhã, nossa viagem 
continua em direção a Delta do Okavango, 
que é um patrimônio mundial, uma vez que é 

09 Ago - Sex -  Etosha Leste
Em horário a ser informado continuaremos  

viagem em direção à parte leste do Parque 
Etosha, principal local para ver animais 
selvagens na Namíbia. Com área maior do 
que o estado de Sergipe, é uma das grandes 
atrações do país. Se trata de um santuário 
protegido, uma das reservas mais acessíveis 
do sul da África. Também com uma rica vida 
selvagem: leões, elefantes, rinocerontes 
pretos, girafas, flamingos, avestruces, 
corujas e águias. Café e jantar incluído.

Continuamos nos deslocando, agora até a 
parte sul do parque, que devido a sua 
localização é um paraíso selvagem. Safari 
pela manhã. Café e jantar incluído. 

11 Ago - Dom - Damaraland

Partindo do Parque Etosha em direção a 
Damaraland. Outra região marcada por lindos 
cenários, localizada entre o Etosha National 
Park e a costa da Namíbia, repleta de 
formações rochosas que proporcionam lindos 

12 Ago - Seg - Swakopmund

13 Ago - Ter - Swakopmund 

Dia de viagem  em direção a Swakopmund. 
Chegada, hospedagem e tempo para 
descobrir esta encantadora cidade repleta de 
restaurantes e lojinhas. Café incluído.

14 Ago - Qua- Swakopmund - Sesriem - 
Sossusvlei 

15 Ago - Qui- Sossusvlei 

Dia inteiro para vivenciar as maravilhas 
naturais da Namíbia. Deadvlei, Sossusvlei e 
Dune 45. Prepare a câmera fotográfica! Em 
Sossusvlei a paisagem ganha novos 
contornos a cada momento. O caminho é 
repleto de dunas, a mais famosa é a Duna 45, 
localizada a 45 km de Sesriem (por isso o 
nome). Com fácil acesso, ideal para entrar no 
parque antes do dia começar e ver o nascer 
do sol desde o topo. A subida possui 85 m de 
altura e o trajeto começa com céu escuro, 
mas a cada passo a luz aumenta, até que o 
sol desponta no horizonte. A descida é bem 
fácil, basta se lançar a passos largos. 
Deadvlei, cartão postal da Namíbia é o local 
das árvores petrificadas com mais de 900 
anos em meio ao deserto. O fenômeno, 
causado pelo desvio do curso de um rio, 
transformou a área em um local único. Um 
paraíso para fotógrafos! Café e jantar 
incluído.

16 Ago - Sex- Sossusvlei - Windhoek 
Viagem até a capital onde faremos um city 

tour de 04 horas com o guia, percorrendo os 
principais pontos turísticos. Oportunidade 
para comprar lembranças e artesanato. A 
igreja luterana Christuskirche é um símbolos 
da arquitetura germânica, herança do tempo 
em que o país foi  colonizado. Ainda hoje as 
missas na igreja são celebradas em alemão. 
Aproveite para passear pela Independence 
Avenue, principal avenida da cidade. 

17 Ago - Sab - Windhoek - Joanesburgo

Em horário oportuno traslado ao aeroporto 
para embarque com destino Joanesburgo. 
Chegada e traslado ao hotel. Voo sem 
conexão imediata. Pernoite em Joanesburgo.

18 Ago - Dom - Joanesburgo - São 
Paulo - Porto Alegre

 Em horário a combinar traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a São 
Paulo e conexão a Porto Alegre. Despedida 
da Susana para ela continuar viagem a 
Quênia e Tanzânia. Fim dos nossos serviços.

A Portosul Turismo agradece a 
preferência.


