
 

BOTSWANA –Delta do Okavango, Moremi e Chobe  
Saídas diárias – 10 dias e 8 noites 

→ 1º Dia - Origem / Johannesburg/Maun 
Embarque com destino a Johannesburg. Jantar e noite abordo. Chegada em Johannesburg e conexão para Maun. 
 
→ 2º Dia - Maun / Delta do Okavango 
Recepção por guia local em inglês e traslado em aeronave até ao Delta do Okavango. Recepção na pista de aterrisagem e 
translado até a hospedagem confirmada. 
O Delta do Okavango (ou Pântano do Okavango) é um enorme delta interior formado onde o rio Okavango atinge uma falha 
tectônica na parte central da bacia endorreica do Kalahari. A água que atinge o Delta é evaporada e não flui para qualquer mar 
ou oceano. Todos os anos, cerca de 11 quilômetros cúbicos de água se espalham sobre uma área de 6.000-15.000 km². No 
período das enchentes parte da água drena para o Lago Ngami. A área pertenceu ao Makgadikgadi, um lago antigo que secou 
no início do período do Holoceno. A tarde é dedicada a atividades de observação de animais. Hospedagem: Camp Okavango 
ou Xugana Island Lodge. 
 
→ 3º Dia – Delta do Okavango  
Dia dedicado a explorar o Delta do Okavango. Estão disponíveis diversas atividades como excursões realizadas a bordo das 
tranquilas canoas tradicionais Mokoro (sujeitas aos níveis de água), jantares exclusivos no mato e safáris em 4 x 4 abertos - 
incluindo à noite. Opcional: realização de um safári a pé, com um guia profissional devidamente armado. 
 
→ 4º Dia – Delta do Okavango / Reserva Moremi 
Após o café da manhã, translado de aeronave com destino à Reserva de Moremi. Recepção na pista de aterrisagem e traslado 
até a hospedagem confirmada. Tarde dedicada para atividades de observação de animais. 
A Reserva de Moremi é um Parque Nacional situado no lado oriental do Delta do Okavango e nomeado em homenagem ao 
Chefe Moremi da tribo Batawana. A Reserva cobre grande parte do lado oriental do Delta do Okavango e combina água com 
áreas mais secas, o que origina contrastes surpreendentes e inesperados. Geograficamente, destaque para as Chiefs Island e a 
Moremi Tongue. Na Reserva Moremi tem-se a oportunidade de avistar os animais típicos da Savana, as aves nas lagoas e nas 
áreas densamente arborizadas, com sorte, o extraordinário leopardo. 
Hospedagem: Camp Moremi ou Camp Xakanaxa. 
 
→ 5º Dia - Reserva Moremi  
Safáris de acordo com a programação do lodge. Normalmente são feitos um pela manhã e o outro à tarde. 
A Reserva Moremi abriga cerca de 500 espécies de aves (desde aves aquáticas a aves que habitam na floresta) e um vasto 
leque de animais selvagens como búfalos, girafas, leões, leopardos, chitas, hienas, chacais, impalas e antílopes vermelhos. 
 
→ 6º Dia - Reserva Moremi / Parque Nacional Chobe 
Antes do amanhecer saída para o último safári, seguido do café da manhã. Check out e translado de aeronave até ao Parque 
Nacional Chobe. Recepção no aeroporto de Kasane e translado até a hospedagem confirmada. Tarde para desfrutar de safaris. 
Observar os animais que vêm beber e brincar nas margens de lagos e lagoas e rio é um espetáculo, especialmente na estação 
seca (Maio-Outubro), onde a água é escassa longe do rio. É uma área famosa pela abundância de elefantes, vários predadores 
e onde é provável que veja manadas de búfalos e diferentes espécies de antílopes. Na estação chuvosa (Novembro-Abril), os 
animais estão menos concentrados nos rios, espalhando-se por todo o Parque Nacional de Chobe, uma vez que a água se 
acumula em depressões nas proximidades. Neste período, a vegetação das margens do rio pode recuperar-se das manadas 
de animais que são atraídas para aquela área nos meses secos. 
Com as chuvas de verão aparecem flores selvagens de enorme beleza, que constituem um cenário único quando conjugadas 
com as impressionantes espécies de aves e os vários animais jovens, que nascem por volta de Novembro/Dezembro. 
Hospedagem: Chobe Game Lodge ou Chobe Savanna Lodge ou Savuti Safari Lodge 
 
→ 7º Dia - Parque Nacional Chobe 
Safáris de acordo com a programação do lodge. Normalmente são feitos um pela manhã e o outro à tarde. 
 
 
→ 8º Dia - Parque Nacional Chobe 
Safári na parte da manhã e à tarde um cruzeiro ao pôr do sol no Rio Chobe. Os espetaculares pores do sol, só por si, já valem a 
visita a esta área. 

→ 9º Dia - Parque Nacional Chobe – Kasane / Johannesburg 
Traslado para o aeroporto de Kasane e embarque com destino a Johannesburg. Na chegada no aeroporto de Johannesburg, 
"Shuttle Cortesia" (passa de 20 em 20 minutos das 06:00hs até 22:00hs). Entrada no hotel (check in a partir das 15:00hs). 
Restante do período livre. 
Hospedagem: Peermont Mondior at Emperors Palace 

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

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita acima, ou seja, poderá ser alterada a critério do guia/lodge local.  



 
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. 

Obrigatória a vacina de febre amarela (certificado internacional) para ingresso na África do Sul e Botswana, aplicada no mínimo 
com dez dias de antecedência da viagem.  
 
INCLUI:  Voos internos: Maun/Delta do Okavango/Moreni/Kasane, acomodação e atividades agendadas de acordo com 
programa de cada lodge, refeições nos lodges e bebidas locais, seguro de evacuação de emergência caso necessário, todas 
as taxas de conservação dos parques e Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea origem Maun—Kasane/origem. 


