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11 Dias – 8 Noites 

 
» A nossa sugestão de Itinerário:  
 

 
14 de Outubro de 2018 – Paris / Maputo 
Comparência no aeroporto Charles de Gaulle em Paris três horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com 
destino ao Aeroporto Internacional de Maputo, via o aeroporto Jomo Kenyatta International em Nairobi. Refeições e noite a bordo. 
 
15 de Outubro de 2018 – Maputo 
Chegada a Maputo prevista para as 14h15. Formalidades de desembarque e transporte ao hotel. Instalação e acomodação (quarto 
disponível a partir das 15h00). Restante dia livre. 
 
16 de Outubro de 2018 – Maputo / Parque Nacional Kruger 
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a indicar, saída em transporte terrestre para o Kruger Park com passagem pela fronteira de 
Koomatiport. A chegada ao Protea Kruger Gate Lodge está prevista para o fim da manhã. Instalação e almoço no lodge. À tarde, 
saída para um safari pelo Parque Nacional Kruger, o maior parque nacional da África do Sul e um dos dez maiores do mundo. É 
sem dúvida um dos melhores santuários de vida animal do mundo. Desde o Limpopo River, a norte, até ao Crocodile River, a sul, o 
parque estende-se por 352 km, numa média de 60 km de leste a oeste. Cobre uma área de 19633 km2 equivalente, em tamanho, 
a Israel. O parque divide-se em 16 secções distintas, baseadas no tipo de vegetação predominante. Regresso ao lodge. Jantar no 
lodge. Acomodação. 
 
17 de Outubro de 2018 – Parque Nacional Kruger / Joanesburgo 
Despertar pelas 05h00 seguido de check-out. No hall da recepção haverá disponível café, chá e “Ruskies” (bolos secos e fruta). 
Antes da saída do hotel, deverá recolher o seu “Breakfast Pack” (embalagem com o pequeno almoço-volante que será tomado num 
dos campos do Parque Nacional Kruger). Pelas 06h00, início de um safari pelo Parque Nacional Kruger. Continuaremos depois em 
direcção ao aeroporto de Mpumalanga fazendo apenas uma paragem para almoço num restaurante local. Formalidades de 
embarque no voo com destino ao Aeroporto Internacional de Joanesburgo. Chegada a Joanesburgo e transporte ao Hotel Mondior 
realizado pela organização do congresso. Trabalhos do congresso. Acomodação. 
 
17 a 21 de Outubro de 2018 – Joanesburgo 
Pequeno-almoço no hotel. Dias dedicados a trabalhos do congresso. Acomodação. 
 
22 de Outubro de 2018 – Joanesburgo / Cidade do Cabo 
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e transporte ao Aeroporto Internacional de Joanesburgo realizado pela organização do 
congresso. Formalidades de embarque no voo com destino ao Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo. Chegada à Cidade do 
Cabo e transporte ao hotel. Instalação e almoço no hotel. À tarde, saída para uma visita à Cidade do Cabo seguida de subida à 
Montanha da Mesa, assim baptizada após a chegada dos primeiros navegadores portugueses. Desfrute da vista panorâmica sobre 
a terra, o mar e Robben Island local no qual o líder Nelson Mandela esteve preso durante várias décadas. Oportunidade ainda de 
assistir ao pôr de Sol, proporcionando-lhe uma vista única sobre a imensidão do Oceano Atlântico, a cidade e os seus subúrbios. 
Em seguida, continuaremos até ao complexo turístico de Waterfront para jantar. Após o jantar, transporte ao hotel. Instalação e 
acomodação. 
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23 de Outubro de 2018 – Cidade do Cabo / Cabo da Boa Esperança / Cidade do Cabo / Paris 
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e saída para a visita ao Cabo da Boa Esperança. Iniciaremos a viagem percorrendo as 
margens do Oceano Atlântico até à cidade piscatória Hout Bay. Embarque em cruzeiro e saída em direcção à ilha das Focas. Delire-
se com os saltos fenomenais destes divertidos animais enquanto observa a paisagem única desta cidade típica e na qual se fixaram 
os emigrantes malaios que nos séculos passados foram levados para estas paragens. Continuação para o Cabo da Boa Esperança, 
no qual poderá observar o Promontório, o Padrão de Bartolomeu Dias e os rochedos onde os navegadores Portugueses lutaram 
contra o “gigante Adamastor”. De seguida, desta vez através da costa do Oceano Índico, seguiremos até Boulder Beach. O almoço 
será servido num restaurante local. Após o almoço, visita à colonia dos Pinguins do Cabo, uma espécie que vive em perfeita 
harmonia com os habitantes locais. Após a visita, transporte ao Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo. Formalidades de 
embarque e partida com destino ao aeroporto Charles de Gaulle em Paris. Refeições e noite a bordo.  
 
24 de Outubro de 2018 – Paris 
Chegada a Paris prevista para as 11h15.  
Fim da viagem e dos nossos serviços. 

 
 
» Hotéis previstos ou similares: 
 

 

 

 
 

Maputo – 15 a 16 de Outubro de 2018 (1 noite) 
Polana Serena 5* 
Quarto: Standard  
Regime Alimentar: Alojamento e pequeno-almoço. 
Morada: Avenida Julius Nyerere 1380, Maputo, Moçambique 
Site do hotel: Para mais detalhes, por favor, consulte aqui. 
 

 

 
Kruger Park – 16 a 17 de Outubro de 2018 (1 noite) 
Protea Hotel by Marriott Kruger Gate 4* 
Quarto: Standard 
Regime Alimentar: Meia Pensão 
Morada: On The Sabi River At The Paul Kruger Gate Portia Shabangu Road, Kruger National 
Park Skukuza, 1350, África do Sul 
Site do hotel: Para mais detalhes, por favor, consulte aqui. 
 

 

 
 

 
Joanesburgo – 17 a 22 de Outubro de 2018 (5 noites) 
Peermont Mondior Hotel 4* 
Quarto: Superior 
Regime Alimentar: Alojamento e pequeno-almoço. 
Morada: 64 Jones Rd, O.R. Tambo, Kempton Park, 1620, África do Sul 
Site do hotel: Para mais detalhes, por favor, consulte aqui.  

 

 

 
Cidade do Cabo – 22 a 23 de Outubro de 2018 (1 noite) 
The Cullinan Hotel 4* 
Quarto: Standard 
Regime Alimentar: Alojamento e pequeno-almoço. 
Morada: 1 Cullinan St, Cape Town City Centre, Cape Town, 8001, África do Sul 
Site do hotel: Para mais detalhes, por favor, consulte aqui. 
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» Voos e tarifas consideradas na base do orçamento: 
 

 

Voo  Aeroporto de Origem 
(nome do Aeroporto) Partida prevista Aeroporto de Destino 

(nome do Aeroporto) 
Chegada 
prevista 

Escalas previstas / 
Duração prevista / 
Classe / Bagagem 

AF 814 Paris 
(Charles de Gaulle) 

14 Out 2018 
20h50 

Nairobi 
(Jomo Kenyatta) 

15 Out 2018 
06h00 

Sem escala / 8h10 / 
Grupo / 1PC de 23 KG  

KQ 740 Nairobi 
(Jomo Kenyatta) 

15 Out 2018 
11h05 

Maputo  
(Aeroporto Internacional) 

15 Out 2018 
14h15 

Sem escala / 4h10 / 
Grupo / 1PC de 23 KG 

AF 871 Cidade do Cabo  
(Aeroporto Internacional) 

23 Out 2018 
23h20 

Paris 
(Charles de Gaulle) 

24 Out 2018 
11h15 

Sem escala / 11h55 / 
Grupo / 1PC de 23 KG 

 
» Preço por pessoa em EUR para um minino de 30 pessoas  

(alojamento em quartos de ocupação dupla/twin e individual): 
 
 

 
» A nossa proposta inclui: 
 

Voos internacionais com a Air France, para os percursos acima mencionados, em classe económica e tarifa de Grupo; 
Voos domésticos com o agente local, para os percursos Kruger/Joanesburgo e Joanesburgo/Cidade do Cabo, em classe económica 
e tarifa de Grupo; 
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível no valor de 357,00€ por pessoa (sujeitas a alterações até à data da emissão); 
Franquia de Bagagem; 
8 noites de estadia nos hotéis e categorias de quarto acima indicados ou similares; 
Refeições de acordo com o itinerário acima indicado; 
Todos os transferes em privado, de acordo com o itinerário acima indicado; 
Todas as visitas e safaris, de acordo com o itinerário acima indicado; 
Taxas de Serviço e IVA; 
Despesas de Reserva no valor de € 29,00; 

 

» A nossa proposta não inclui: 
 

Seguro de Viagem; 
Taxas locais de saída ou hoteleiras a pagar no destino; 
Despesas com passaporte; 
Vistos; 
Despesas de carácter pessoal; 
Outras refeições não mencionadas no itinerário; 
Outros itens que não mencionados anteriormente; 

 
» Outros suplementos (opcionais), por pessoa: 
 

 

Descrição Preço por pessoa Quantidade 

Cocktail de ostras, frutas e vinhos locais num dos miradouros da costa do 
Atlântico junto à Iha das Focas. 

€ 18,00 30 

Inscrição no Congresso (com as despesas administrativas) € 380,00 30 

Serviços: 

Pacote de Serviços em ocupação dupla/twin € 2.600,00 

Taxas de Aeroporto e Sobretaxa de Combustível  € 357,00 

Valor por Adulto em Duplo  € 2.957,00 

  

Suplemento Single € 610,00 
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» Documentação necessária (cidadãos de nacionalidade portuguesa): 
 

 
» Moçambique 
 
Passaporte: válido (obrigatório o envio da copia para emissão das passagens aéreas). Os cidadãos portugueses devem ser 
portadores de passaporte cujo prazo de validade seja por mais de 6 meses para além da data do termo da viagem programada; 
 
Regime de Vistos: A entrada no território da República de Moçambique para nacionais portugueses portadores de passaporte 
comum está condicionada à obtenção prévia de um visto, cujas modalidades e prazos de duração serão variáveis em função das 
características da deslocação pretendida, pelo que se recomenda aos viajantes que contactem atempadamente os serviços das 
representações consulares moçambicanas em Portugal: http://consuladodemocambiquelisboa.pt/ e 
http://www.consuladodemocambiqueporto.pt/vistos.php. As autoridades locais poderão conceder, a título excecional e apenas para 
fins turísticos, um visto de fronteira a cidadão estrangeiro proveniente de país onde exista representação consular moçambicana 
(como é o caso de Portugal), quando este demonstre, fundamentadamente, a impossibilidade de solicitação atempada do visto 
junto da representação consular. A concessão do visto de fronteira está dependente ainda da verificação, no posto de travessia, 
dos demais requisitos gerais e específicos exigidos para o visto de turismo. O visto de fronteira é válido para duas entradas e 
permite a permanência neste país por um período de 30 dias, não prorrogável. O visto de entrada em Moçambique é aposto sobre 
o passaporte válido por mais de 6 meses para além da data do termo da viagem programada. Recomenda-se vivamente a não 
ultrapassagem da data limite de permanência assinalada no visto, sob pena de pagamento de elevadas multas. Em caso de 
necessidade, as prorrogações de vistos podem realizar-se junto dos serviços da Migração em Moçambique, se bem que o processo 
seja moroso e deva sempre ser iniciado antes de caducar o visto. 
 
Vacinas: Todos os viajantes devem efectuar uma Consulta do Viagem entre 4 a 8 semanas antes da data da partida; 
Moçambique é considerado um país sem risco de propagação de febre-amarela pela Organização Mundial da Saúde. Contudo, as 
autoridades moçambicanas determinaram a obrigatoriedade de apresentação na fronteira de comprovativo de vacinação contra a 
febre-amarela aos viajantes que pretendam entrar em Moçambique provenientes de 43 países (ou que tenham estado em trânsito 
em Aeroportos localizados nesses países), na sua grande maioria africanos, onde constam também o Brasil, Angola, Guiné-Bissau e 
São Tomé e Príncipe. Os cidadãos moçambicanos que se desloquem a algum daqueles países também estão abrangidos. Caso o 
viajante não apresente o certificado de vacinação deverá ser vacinado no posto de entrada, mediante o pagamento de 
aproximadamente 40 euros. 
Na estação quente e húmida (que corresponde aos meses de Novembro a Março) é frequente existirem surtos diarreicos e de 
cólera praticamente em todo o país, pelo que se aconselham os viajantes a redobrar todos os cuidados básicos e de higiene na 
prevenção desta doença. No que respeita ao consumo de água, deverá apenas beber ou utilizar água engarrafada ou fervida e 
tratada, e evitar a utilização de gelo nas bebidas.  É de evitar comer saladas, vegetais crus, peixe e marisco não cozinhados, bem 
como o consumo de comidas e bebidas adquiridas nos mercados informais. 
Caso surja algum sintoma indesejado (vómitos ou diarreias) aconselha-se que se desloque a um médico. 
Recomenda-se que todos os viajantes sejam possuidores de um seguro de saúde que inclua a evacuação médica. 
 O viajante deverá consultar o seu médico de família ou os serviços de saúde de medicina tropical, a fim de se informar sobre as 
medidas preventivas contra a malária  e outras doenças, tais como cólera, hepatite A e B, febre tifoide, febre-amarela, poliomielite, 
difteria, tétano, BCG e HIV-SIDA. 
 

Destino: Para mais informações referentes ao destino, por favor consulte aqui. 
 
» África do Sul 
 
Passaporte: com pelo menos duas páginas livres e válido por, pelo menos, trinta dias após a data prevista para a saída (desde 24 
de Novembro de 2015, a República da África do Sul apenas aceita passaportes electrónicos, com a excepção de situações de 
emergência). É obrigatório o envio da cópia para emissão das passagens aéreas; 
 
Regime de Vistos: Os cidadãos portugueses que pretendam visitar a África do Sul em turismo não necessitam de visto. Os 
serviços de imigração e fronteiras exigem, todavia, à entrada no país, a apresentação de um passaporte com pelo menos duas 
páginas livres e válido por, pelo menos, trinta dias após a data prevista para a saída (desde 24 de Novembro de 2015, a República 
da África do Sul apenas aceita passaportes electrónicos; com a excepção de situações de emergência). Caso venha de um país 
onde a febre-amarela seja endémica deverá apresentar a prova de vacinação contra a doença. 
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Vacinas: Todos os viajantes devem efectuar uma Consulta do Viagem entre 4 a 8 semanas antes da data da partida; 
Raiva – Recomenda-se a vacina prévia aos viajantes cujo risco de contágio seja elevado.  
Febre-amarela – A vacina é obrigatória para maiores de 1 ano de idade provenientes de zonas afectadas. O respectivo certificado 
de vacinação só é válido 10 dias após a inoculação. 
Hepatite – Risco moderado a elevado de infecção, quer no tipo A, quer no tipo B. 
Malária – É endémica em certas regiões do país, principalmente nas zonas de baixa altitude (menos de 1000 metros) das 
Províncias de Limpopo (incluindo o Parque Nacional Kruger), Mpumalanga e KwaZulu-Natal. Podem também ocorrer casos de 
infecção nas províncias de North West e Northern Cape. O risco é maior nos meses de Maio a Outubro. Recomenda-se a 
medicação profiláctica nesta matéria. 
Sida – Tenha bem presente os elevados índices de infecção pelo vírus HIV. Adeqúe os seus comportamentos a esta realidade e use 
todos os meios de prevenção. 
 

Destino: Para mais informações referentes ao destino, por favor consulte aqui. 

 

 

Notas Importantes: 
» Preço: 

� Os preços acima mencionados são a título meramente informativo, não ficando nada bloqueado ou reservado, quer parte aérea, quer os 
serviços terrestres e estão sujeitos á disponibilidade de lugares no ato da reserva e a correção tarifária, caso existam alterações que a isso 
obriguem; 

� Os preços da hotelaria e aviação baseiam-se em plataformas online dinâmicas com tarifas e disponibilidades válidas no momento da sua 
elaboração e não podemos garantir a sua validade a partir desta data. Aquando da reserva efetiva os preços terão que ser revistos; 

� Os preços apresentados estão sujeitos às condições gerais constantes nos nossos programas e são passiveis de sofrer alterações, 
resultantes de flutuações cambiais e/ou variações dos preços dos combustíveis. 

� Os preços acima mencionados não são válidos em períodos de eventos pontuais e congressos. 
� Alguns pacotes poderão estar baseados em tarifas aéreas e hoteleiras cujas políticas de emissão, alteração e cancelamento são muito 

restritivas. No caso de existirem diferentes políticas e condições de emissão, alteração e/ou cancelamento prevalecerá sempre a mais 
restritiva. 

» Voos: 

� Salvo mencionado em contrário, todos os bloqueios de parte aérea são, de acordo com a comunicação do Galileo Portugal de 01 de Julho 
de 2013, válidos apenas até as 23h00 do próprio dia. Sempre que este prazo não seja respeitado todos os custos adicionais de emissão de 
parte aérea serão cobrados como suplemento de partida. 

� Informamos que no caso de bilhetes não corridos (Voos consecutivos com mais que um bilhete emitido para o percurso em causa), os 
clientes terão de realizar mais que um check-in, tantos quanto os necessários. Mais informamos que no caso de perda de ligação, todas 
as despesas originadas nas alterações subsequentes de forma a colocar os clientes no destino reservado serão da inteira 
responsabilidade dos cliente, não podendo essa responsabilidade ser imputada à companhia aérea contratada nem ao operador. 

� Em alguns casos, certos trajetos aéreos são realizados com uma transportadora aérea que não figura no bilhete aéreo nem na 
confirmação da reserva, devido ao uso de códigos partilhados e alianças que há entre companhias aéreas, não constituindo tal facto 
qualquer incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato por parte das Viagens Abreu S.A  

� Uma vez feito o check-in no aeroporto, o passageiro será responsabilidade da companhia aérea, e deverá dirigir-se à mesma em caso de 
atrasos. A equipa de profissionais da Agência Organizadora não tem acesso às salas de embarque. Por vezes os voos sofrem atrasos e as 
companhias aéreas mudam os passageiros de voos e inclusive de companhia aérea. O guia/motorista não estará informado já que as 
companhias aéreas por razões de segurança não o informam desse facto e o passageiro não terá o transfer contratado. 

� Informação Obrigatória de Contactos dos passageiros com voos TAP, Turkish Airlines e SATA - Ao abrigo do Art. 7º do REG, a agência de 
viagens fica obrigada a fornecer um contacto do passageiro. Em caso de não o fazer ou de dar apenas o contacto da agência, ficará 
responsável por todas as despesas em que venha a incorrer em resultado de reclamações apresentadas por passageiros com base na 
falta de aviso atempado de cancelamento de voos, nomeadamente, despesas com o pagamento de indemnizações.  

» Transferes: 

� No caso de extravio de bagagens à sua chegada ao aeroporto, pedimos-lhe que um dos membros da reserva avise da incidência ao 
prestador de serviço ou ao nosso representante no destino para poder efetuar o seu transfer. No caso de não avisar não se garante a 
prestação do mesmo. 

» Bagagem: 

� Quanto ao transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial da bagagem, são aplicadas as condições das companhias transportadoras, 
sendo o bilhete de passagem o documento que vincula as citadas companhias ao passageiro. Caso sofram algum prejuízo, demora na 
entrega ou extravio, o consumidor deverá apresentar no ato, a oportuna reclamação à companhia de transportes. Caso o cliente não 
realize essa reclamação, e em virtude disso perca o direito a ser indemnizado pela transportadora, o Organizador não assume qualquer 
responsabilidade por esse facto. Atualmente existem tarifas aéreas com diferentes franquias de bagagem ou até sem direito ao seu 
transporte gratuito. 
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» Hotéis: 

• Dependendo do número de clientes e da sua nacionalidade, os hotéis reservam o direito de programar as suas atividades exclusivas em 
idiomas estrangeiros.  

• É habitual que os hotéis exijam para o serviço de refeições indumentária própria.  
� Para os destinos da Tunísia e Marrocos, as reservas de casais que incluem um cidadão de nacionalidade tunesina ou marroquina 

respetivamente, necessitarão um certificado de casamento para poder hospedar-se no mesmo quarto. Caso contrario, o hotel poder-
lhes-á recusar a reserva no destino. 

» Entradas e Saídas: 

� Na maioria dos estabelecimentos, o quarto estará à sua disposição das 14:00 horas do dia de chegada até às 11:00 ou 12:00 horas do dia 
de saída, conforme a política de cada hotel. 

» Quartos: 

� Todas as características referidas baseiam-se em Acomodação Dupla Standard, podendo não ser ajustada ao resto das acomodações. As 
terceiras pessoas e as crianças que partilhem acomodação, normalmente são alojadas em sofá-cama, ou em duas camas de casal, ou 
numa cama King Size, ou cama extra ou beliche, já que na maioria dos hotéis não existem verdadeiros quartos triplos/ quádruplos. Os 
quartos duplos poderão ter duas camas separadas ou uma só cama válida para duas pessoas, sujeitas à disponibilidade do hotel. Os 
clientes devem ter em conta que acomodar terceiras e quartas pessoas dentro da mesma unidade, reduz consideravelmente o espaço 
livre dos quartos. 

» Regressos Antecipados: 

� As Viagens Abreu não têm qualquer responsabilidade em caso de abandono do estabelecimento antes da data contratada por motivos 
de força maior, não sendo por isso devido qualquer reembolso. 

» Esquecimentos no Destino: 

� O organizador não se responsabiliza pelo esquecimento de objetos pessoais no destino por parte dos clientes. Para solicitar informação 
sobre se os mesmos foram localizados no destino e posterior envio à sua cidade de origem, deverá entrar em contacto com o escritório 
do nosso recetivo. Caso sejam localizados, o gasto de envio ao lugar de origem será por conta do cliente. 

» Passaportes e Vistos: 

� Obrigatório inserção dados de passaporte de todos os passageiros para reservas com destino fora do espaço Schengen; 
� Obrigatório também envio do ESTA no caso de voos com escala nos EUA; 
» Importante saber se vai viajar para os Estados Unidos da América: 

� Obrigatório passaporte com validade superior a 6 meses; 
� ESTA - Eletronic System for Travel Authorization (obrigatório para efeitos de entrada nos EUA); 
� Para passageiros que já tenham estado nos seguintes países: Irão, Iraque, Sudão ou Síria deverá ser requerido visto na Embaixada dos 

EUA; 
� Os quartos nos EUA e Canadá têm uma ou duas camas de casal. Não existem quartos com 3 e /ou 4 camas, sendo que a ocupação tripla 

ou quadrupla implica partilhar camas; 
� Por norma os hotéis nos EUA solicitam apresentação de cartão de crédito no ato do check in. Em caso de não apresentação do mesmo, 

poderá ser solicitada uma caução em dinheiro; 
� Durante o circuito somente é permitido o transporte de 1 mala. Qualquer excesso de bagagem fica sujeito a disponibilidade de 

transporte e custo extra; 
� O transporte de bagagem nos voos dentro dos EUA não se encontra incluído e deverá ser pago diretamente no aeroporto; 
� Alguns hotéis cobram uma Taxa denominada Resort Fee, valor a pagar localmente no momento do Check Out; 
� Durante o circuito só é permitido o transporte de uma mala. Qualquer excesso de bagagem fica sujeito a disponibilidade de transporte e 

os custos extra; 
� É costume nos EUA e Canadá dar gratificações aos guias e motoristas, normalmente ronda o montante de 3 a 4 dólares por dia e por 

pessoa – valor indicativo e sujeito a alteração a qualquer momento; 
 


