
 

Botswana – Delta do Okavango, Reserva Moremi e Pq Nacional Chobe 

10 dias e 8 noites 

 1º Dia – Origem / Johannesburg (Africa do Sul) 
Embarque com destino a Maun. Jantar e noite abordo.  
 
 2º Dia – Johannesburg / Maun (Botswana)  
Conexão em Johannesburg para Maun. Chegada e traslado em aeronave fretada até o Delta do Okavango. Recepção na 
pista de pouso e traslado até a hospedagem. Acomodação no Camp Okavando ou Xugana Island Lodge.  
 

 3º Dia – Delta do Okavango 
Dia dedicado a experiências no Delta do Okavango, como passeio em canoas tradicionais (Mokoro), safáris em veículo 4 x 4, 
incluindo a possibilidade de realizar um passeio opcional de um safári a pé. Pernoite. 

 4º Dia – Delta do Okavango / Moremi Game Reserve 
Após o café da manhã traslado até a pista de pouso e embarque em aeronave fretada para a Reserva de Moremi. Recepção na 
pista e traslado para o Camp Moremi ou Camp Xakanaxa. Acomodação. Tarde dedicada à observação de fauna. 

 5º Dia – Moremi Game Reserva 
Dia dedicado a safáris na reserva, a qual abriga cerca de 500 espécies de aves e um vasto leque de animais selvagens como 
búfalos, girafas, leões, leopardos, chitas, hienas, chacais, impalas e antílopes vermelhos.  

 6º Dia - Moremi Game Reserva / Parque Nacional Chobe 
Após o café da manhã traslado até a pista e embarque em aeronave para o Aeroporto de Kasane. Recepção no aeroporto e 
traslado terrestre ao Parque Nacional Chobe. Acomodação no Chobe Game Lodge ou Chobe Savanna Lodge ou Savuti Safari 
Lodge. 

7º Dia - Parque Nacional Chobe 
Dia dedicado a safáris dentro do Parque Nacional Chobe.  
 
 8º Dia - Parque Nacional Chobe 
Dia dedicado a safáris dentro do Parque Nacional Chobe com a possibilidade de fazer um passeio de barco no Rio Chobe e 
apreciar um dos mais belos por do sol do nosso planeta. 

 9º Dia – Parque Nacional Chobe – Kasane / Johannesburg 
Traslado terrestre ao Aeroporto e Kasane e embarque para Johannesburg. Recepção no aeroporto e shuttle transfer para o 
Hotel Metcourt Suítes. Acomodação e pernoite. 

 10º Dia –Johannesburg/Origem  
Em horário oportuno shuttle transfer do hotel para o aeroporto e embarque a cidade de origem. 

INCLUI: 
Taslados terrestres mencionados, traslados aéreos em aeronave fretada Maun/Delta do Okavango/Moremi Game 
Reserve/Kasane, 2 noites com pensão completa no Delta do Okavango, 2 noites com pensão completa na Reserva Moremi, 3 
noites com pensão completa no Parque Nacional Chobe, 1 noite com café da manhã em Johannesburg, atividades diárias 
conforme programação dos lodges, acompanhamento de guia local em inglês durante os safáris/atividades inclusas e 
Assistência de Viagem Travel Ace. 

SAÍDAS DIÁRIAS E COM MÍNIMO DE 2 PESSOAS 

Obrigatória a vacina de febre amarela (certificado internacional) para ingresso na África do Sul, aplicada no mínimo com dez dias 
de antecedência da viagem.  
 
Botswana não exige visto para brasileiros e Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem e uma página 
inteira em branco. 
Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída dos países 
visitados. 

 


