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As Cataratas apresentam uma vista espetacular de beleza imponente e grandeza no rio Zambeze, formando a 
fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. Foi descrito pela tribo Kololo que vive na área nos anos 1800 como 'Mosi-oa-
Tunya' - 'A fumaça que troveja'. Em termos mais modernos, as Cataratas Vitória são conhecidas como a maior cortina 
de água que cai do mundo. As cascatas podem ser vistas a quilômetros de distância, pois, no auge da estação 
chuvosa, mais de quinhentos milhões de metros cúbicos de água por minuto caem sobre a borda, por uma largura de 
quase dois quilômetros, num desfiladeiro a mais de cem metros abaixo. 
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Após a sua chegada ao aeroporto de Victoria Falls, será recebido pelo noss representante e levado para o seu alojamento. 
Dependendo da sua chegada, poderá passar o resto do dia visitando as lojas ou, em alternativa, pode pedir na recepção 
para ajudar na reserva de uma atividade extra opcional. Também pode pedir no seu alojamento para ajudar na reserva do 
jantar num dos restaurantes da cidade. 
 

 
DIA 

01 CHEGADA 

VICTORIA FALLS 
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VICTORIA FALLS 

VICTORIA FALLS 

 
DIA 

02-04 

Após o pequeno-almoço, será recolhido no seu alojamento e levado para um passeio pelas Cataratas. O restante dos dias é 
gasto em lazer e relaxamento ou em qualquer atividade extra opcional. 
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Você será transferido por transferência compartilhada para o aeroporto de Victoria Falls, onde seu passeio termina. Por 
favor, note que você deve estar no aeroporto pelo menos 2 horas antes da partida. 

VOLTA 

VICTORIA FALLS 

 
DAY 

05 
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INCLUÍDO NESTE PACOTE 
•  Alojamento conforme indicado 
•  Refeições como indicado   
•  Itenerário e vouchers detalhados 
•  Transferências rodoviárias 
•  Excursão de barco 
•  Disponibilidade pessoal e amigável 24 horas. 
•  Resposta rápida e eficientea hotéis / pousadas e 

locadoras de carros. 

VICTORIA FALLS 

NÃO INCLUÍDO NESTE PACOTE 
•  Itens pessoais 
•  Taxas de entrada no parque 
•  Seguro pessoal ou de férias 
•  Gorjetas para funcionários 
•  Vôos internacionais 
•  Vistos e vacinações 
•  Refeições, bebidas e atividades adicionais não especificadas 
•  Vinhos importados premium, champanhe, bebidas 

espirituosas e licores, onde as bebidas estão incluídas 
•  Aumentos nas taxas do parque, impostos e taxas 

governamentais, flutuações da taxa de câmbio e sobretaxas 
de combustível 

INCLUÍDO/ NÃO INCLUÍDO 
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•  Opção de alojamento: Comfort 
    Janeiro – Dezembro: custo por pessoa a partilhar: US$ 780 

NOSSO PREÇO 

VICTORIA FALLS 

•  Opção de alojamento: Luxury 
    Janeiro – Junho: Custo por pessoa a partilhar: US$ 1,280 
    Junho – Dezembro: Custo por pessoa a partilhar: US$ 1,400 

 •  Opção de alojamento: Luxury Fully inclusive option 
    Janeiro (7) - Maio (31): Custo por pessoa a partilhar: US$ 2,400 
    Junho (1) – Outrubro (31): Custo por pessoa a partilhar: US$ 2,580  
    Novembro (1) - Dezembro (20): Custo por pessoa a partilhar: US$ 2,400  
    Dezembro (21) - Janeiro (6): Custo por pessoa a partilhar: US$ 2,580  

 

Notas:	
* Todos os hotéis e voos são garantidos apenas após o 
pagamento. Em casos improváveis de indisponibilidade, 
outras opções de nível semelhante serão fornecidas, mas 
nunca serão contratadas sem a autorização do cliente. 
** Aumentos governamentais improváveis e inesperados 
das taxas ou impostos do parque (após o horário da 
reserva), que estão além do nosso controle, não estão 
incluídos e podem ser cobrados do cliente. 


