
QuemQuemQuemQuem jájájájá visitou,visitou,visitou,visitou, desejadesejadesejadeseja voltarvoltarvoltarvoltar aaaa visitarvisitarvisitarvisitar....

ÉÉÉÉ esteesteesteeste oooo segredosegredosegredosegredo dededede Moçambique,Moçambique,Moçambique,Moçambique, umumumum paíspaíspaíspaís quente,quente,quente,quente, dededede lugareslugareslugareslugares paradisíacos,paradisíacos,paradisíacos,paradisíacos, praiaspraiaspraiaspraias exóticas,exóticas,exóticas,exóticas, muitasmuitasmuitasmuitas dasdasdasdas quaisquaisquaisquais quasequasequasequase desertasdesertasdesertasdesertas,,,, comcomcomcom quilómetrosquilómetrosquilómetrosquilómetros dededede areiasareiasareiasareias

brancasbrancasbrancasbrancas eeee finasfinasfinasfinas aindaaindaaindaainda porporporpor descobrirdescobrirdescobrirdescobrir.... OsOsOsOs seusseusseusseus arquipélagos,arquipélagos,arquipélagos,arquipélagos, quequequeque encerramencerramencerramencerram históriashistóriashistóriashistórias eeee lendaslendaslendaslendas,,,, quequequeque aindaaindaaindaainda hojehojehojehoje sãosãosãosão contadascontadascontadascontadas eeee respeitadasrespeitadasrespeitadasrespeitadas dededede geraçãogeraçãogeraçãogeração emememem

geraçãogeraçãogeraçãogeração.... SituadoSituadoSituadoSituado nananana costacostacostacosta sudestesudestesudestesudeste dodododo ContinenteContinenteContinenteContinente AfricanoAfricanoAfricanoAfricano,,,, possuipossuipossuipossui umumumum climaclimaclimaclima dededede tipotipotipotipo tropical,tropical,tropical,tropical, influenciadoinfluenciadoinfluenciadoinfluenciado pelopelopelopelo regimeregimeregimeregime dededede monçõesmonçõesmonçõesmonções dodododo ÍndicoÍndicoÍndicoÍndico eeee pelapelapelapela correntecorrentecorrentecorrente

quentequentequentequente dodododo canalcanalcanalcanal dededede Moçambique,Moçambique,Moçambique,Moçambique, quequequeque originamoriginamoriginamoriginam InvernosInvernosInvernosInvernos amenosamenosamenosamenos eeee VerõesVerõesVerõesVerões quentesquentesquentesquentes....

OOOO aindaaindaaindaainda inexplicávelinexplicávelinexplicávelinexplicável fascíniofascíniofascíniofascínio dededede cidadescidadescidadescidades comocomocomocomo Maputo,Maputo,Maputo,Maputo, quequequeque pelapelapelapela suasuasuasua arquitectura,arquitectura,arquitectura,arquitectura, disposiçãodisposiçãodisposiçãodisposição eeee esplendor,esplendor,esplendor,esplendor, foifoifoifoi emememem tempostempostempostempos referênciareferênciareferênciareferência entreentreentreentre asasasas metrópolesmetrópolesmetrópolesmetrópoles

mundiaismundiaismundiaismundiais.... ComComComCom osososos seusseusseusseus inúmerosinúmerosinúmerosinúmeros mercadosmercadosmercadosmercados dededede rua,rua,rua,rua, repletosrepletosrepletosrepletos dededede cores,cores,cores,cores, aromas,aromas,aromas,aromas, sãosãosãosão locaislocaislocaislocais dededede exposiçãoexposiçãoexposiçãoexposição ondeondeondeonde asasasas maismaismaismais belasbelasbelasbelas peçaspeçaspeçaspeças dededede artesanatoartesanatoartesanatoartesanato nascemnascemnascemnascem

espontaneamenteespontaneamenteespontaneamenteespontaneamente dosdosdosdos materiaismateriaismateriaismateriais quequequeque aaaa terraterraterraterra dádádádá.... MoçambiqueMoçambiqueMoçambiqueMoçambique éééé umumumum paíspaíspaíspaís quequequeque despertadespertadespertadesperta emoções,emoções,emoções,emoções, própriopróprioprópriopróprio paraparaparapara todostodostodostodos osososos quequequeque desejamdesejamdesejamdesejam umaumaumauma viagemviagemviagemviagem quequequeque duredureduredure

paraparaparapara sempresempresempresempre nananana suasuasuasua memóriamemóriamemóriamemória....

VenhaVenhaVenhaVenha descobrirdescobrirdescobrirdescobrir MoçambiqueMoçambiqueMoçambiqueMoçambique eeee………… sintasintasintasinta----sesesese tentadotentadotentadotentado aaaa voltarvoltarvoltarvoltar....
ReservaReservaReservaReserva paraparaparapara osososos ToursToursToursTours devemdevemdevemdevem serserserser seleccionadasseleccionadasseleccionadasseleccionadas nononono FormulárioFormulárioFormulárioFormulário dededede registoregistoregistoregisto OnOnOnOn LineLineLineLine....
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Maputo, a capital Moçambicana, resulta de uma mistura de vários anos de mudanças Culturais, Politicas e Sociais, encontrandoMaputo, a capital Moçambicana, resulta de uma mistura de vários anos de mudanças Culturais, Politicas e Sociais, encontrandoMaputo, a capital Moçambicana, resulta de uma mistura de vários anos de mudanças Culturais, Politicas e Sociais, encontrandoMaputo, a capital Moçambicana, resulta de uma mistura de vários anos de mudanças Culturais, Politicas e Sociais, encontrando----se se se se agora em franca agora em franca agora em franca agora em franca 
transformação para uma cidade mais moderna e desenvolvida, sem perder os seus “traços” originais que definem a alma deste loctransformação para uma cidade mais moderna e desenvolvida, sem perder os seus “traços” originais que definem a alma deste loctransformação para uma cidade mais moderna e desenvolvida, sem perder os seus “traços” originais que definem a alma deste loctransformação para uma cidade mais moderna e desenvolvida, sem perder os seus “traços” originais que definem a alma deste local.al.al.al.
Um dos aspectos mais importantes da Cultura em Moçambique é a sua Um dos aspectos mais importantes da Cultura em Moçambique é a sua Um dos aspectos mais importantes da Cultura em Moçambique é a sua Um dos aspectos mais importantes da Cultura em Moçambique é a sua GatronomiaGatronomiaGatronomiaGatronomia. Uma mistura de comida e métodos locais, fundem. Uma mistura de comida e métodos locais, fundem. Uma mistura de comida e métodos locais, fundem. Uma mistura de comida e métodos locais, fundem----se com os sabores se com os sabores se com os sabores se com os sabores 
da cozinha Portuguesa, Indiana e Árabe, deixada através da História.da cozinha Portuguesa, Indiana e Árabe, deixada através da História.da cozinha Portuguesa, Indiana e Árabe, deixada através da História.da cozinha Portuguesa, Indiana e Árabe, deixada através da História.
Um Guia especializado irá recolhêUm Guia especializado irá recolhêUm Guia especializado irá recolhêUm Guia especializado irá recolhê----lo de manhã cedo (lo de manhã cedo (lo de manhã cedo (lo de manhã cedo (09:00).09:00).09:00).09:00).
Neste Neste Neste Neste Tour iremos visitar alguns dos edifícios, museus e mercados mais relevantes. A Estação Central de Comboios, construída em 191Tour iremos visitar alguns dos edifícios, museus e mercados mais relevantes. A Estação Central de Comboios, construída em 191Tour iremos visitar alguns dos edifícios, museus e mercados mais relevantes. A Estação Central de Comboios, construída em 191Tour iremos visitar alguns dos edifícios, museus e mercados mais relevantes. A Estação Central de Comboios, construída em 1910 e0 e0 e0 e que exibe uma que exibe uma que exibe uma que exibe uma 
cúpula em ferro desenhada por Eiffel, o Mercado Central, também vulgarmente conhecido por bazar da baixa e construído em 1901cúpula em ferro desenhada por Eiffel, o Mercado Central, também vulgarmente conhecido por bazar da baixa e construído em 1901cúpula em ferro desenhada por Eiffel, o Mercado Central, também vulgarmente conhecido por bazar da baixa e construído em 1901cúpula em ferro desenhada por Eiffel, o Mercado Central, também vulgarmente conhecido por bazar da baixa e construído em 1901, o, o, o, onde se poderá nde se poderá nde se poderá nde se poderá 
encontrar os mais variados artigos, o mercado FEIMA, o Núcleo de Arte, a Fortaleza, um dos edifícios mais antigos da cidade eencontrar os mais variados artigos, o mercado FEIMA, o Núcleo de Arte, a Fortaleza, um dos edifícios mais antigos da cidade eencontrar os mais variados artigos, o mercado FEIMA, o Núcleo de Arte, a Fortaleza, um dos edifícios mais antigos da cidade eencontrar os mais variados artigos, o mercado FEIMA, o Núcleo de Arte, a Fortaleza, um dos edifícios mais antigos da cidade e ononononde actualmente funciona de actualmente funciona de actualmente funciona de actualmente funciona 
o Museu Militar e o Museu de História Natural, um edifício de estilo gótico, que expõe as espécies de animais existentes em Mo Museu Militar e o Museu de História Natural, um edifício de estilo gótico, que expõe as espécies de animais existentes em Mo Museu Militar e o Museu de História Natural, um edifício de estilo gótico, que expõe as espécies de animais existentes em Mo Museu Militar e o Museu de História Natural, um edifício de estilo gótico, que expõe as espécies de animais existentes em Moçaoçaoçaoçambique, serão algumas mbique, serão algumas mbique, serão algumas mbique, serão algumas 
das nossas paragens.das nossas paragens.das nossas paragens.das nossas paragens.

Fim Fim Fim Fim do Tour da manhã pelas do Tour da manhã pelas do Tour da manhã pelas do Tour da manhã pelas 12:00.12:00.12:00.12:00.

Preço por pessoa: 45,00 Preço por pessoa: 45,00 Preço por pessoa: 45,00 Preço por pessoa: 45,00 €€€€
Preços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guia; Preços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guia; Preços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guia; Preços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guia; 
EntradasEntradasEntradasEntradas....
Preços não incluem: Qualquer refeição; Bebidas e tudo o que não Preços não incluem: Qualquer refeição; Bebidas e tudo o que não Preços não incluem: Qualquer refeição; Bebidas e tudo o que não Preços não incluem: Qualquer refeição; Bebidas e tudo o que não 
estiver estiver estiver estiver mencionado como incluído. mencionado como incluído. mencionado como incluído. mencionado como incluído. 

DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração: 3 horas : 3 horas : 3 horas : 3 horas 
Min de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 Pessoas
Horário de Partida Horário de Partida Horário de Partida Horário de Partida –––– Partida Partida Partida Partida Manhã Manhã Manhã Manhã (09h00) (09h00) (09h00) (09h00) 
GuiaGuiaGuiaGuia: : : : PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês
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Maputo CityTour – 05 Setembro – Half Day



A aproximadamente 30 Km da capital de Moçambique, encontraA aproximadamente 30 Km da capital de Moçambique, encontraA aproximadamente 30 Km da capital de Moçambique, encontraA aproximadamente 30 Km da capital de Moçambique, encontra----se a se a se a se a MacanetaMacanetaMacanetaMacaneta, uma península de extrema beleza natural. As suas praias de areia branca , uma península de extrema beleza natural. As suas praias de areia branca , uma península de extrema beleza natural. As suas praias de areia branca , uma península de extrema beleza natural. As suas praias de areia branca 
proporcionam um ambiente agradável para quem gosta de desfrutar do sol e do mar. proporcionam um ambiente agradável para quem gosta de desfrutar do sol e do mar. proporcionam um ambiente agradável para quem gosta de desfrutar do sol e do mar. proporcionam um ambiente agradável para quem gosta de desfrutar do sol e do mar. 
O Guia especializado irá recolheO Guia especializado irá recolheO Guia especializado irá recolheO Guia especializado irá recolhe----lo de manhã cedo (07:30) lo de manhã cedo (07:30) lo de manhã cedo (07:30) lo de manhã cedo (07:30) 
Será Será Será Será fornecido um pequenofornecido um pequenofornecido um pequenofornecido um pequeno----almoço leve, que poderá desfrutar enquanto segue a viagem em direcção à Península da almoço leve, que poderá desfrutar enquanto segue a viagem em direcção à Península da almoço leve, que poderá desfrutar enquanto segue a viagem em direcção à Península da almoço leve, que poderá desfrutar enquanto segue a viagem em direcção à Península da MacanetaMacanetaMacanetaMacaneta, onde irá atravessar o rio , onde irá atravessar o rio , onde irá atravessar o rio , onde irá atravessar o rio 
KomatiKomatiKomatiKomati de Ferry.de Ferry.de Ferry.de Ferry.
Chegada ao Chegada ao Chegada ao Chegada ao PisanePisanePisanePisane LodgeLodgeLodgeLodge para o almoço e tempo livre para fazer um passeio na região em redor e ficar a conhecer a bela praia Oceânica. para o almoço e tempo livre para fazer um passeio na região em redor e ficar a conhecer a bela praia Oceânica. para o almoço e tempo livre para fazer um passeio na região em redor e ficar a conhecer a bela praia Oceânica. para o almoço e tempo livre para fazer um passeio na região em redor e ficar a conhecer a bela praia Oceânica. 
Regresso a Maputo por volta das 17:00, onde o guia o deixará Regresso a Maputo por volta das 17:00, onde o guia o deixará Regresso a Maputo por volta das 17:00, onde o guia o deixará Regresso a Maputo por volta das 17:00, onde o guia o deixará no seu Hotel.no seu Hotel.no seu Hotel.no seu Hotel.

Preço por pessoa: Preço por pessoa: Preço por pessoa: Preço por pessoa: 125,00 125,00 125,00 125,00 €€€€

Preços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guia....
Preços Preços Preços Preços não incluem: Qualquer refeição; Bebidas e tudo o que não não incluem: Qualquer refeição; Bebidas e tudo o que não não incluem: Qualquer refeição; Bebidas e tudo o que não não incluem: Qualquer refeição; Bebidas e tudo o que não 
estiver estiver estiver estiver mencionado como incluídomencionado como incluídomencionado como incluídomencionado como incluído

Duração: Dia Inteiro Duração: Dia Inteiro Duração: Dia Inteiro Duração: Dia Inteiro 
Min de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 Pessoas
Horário de Partida Horário de Partida Horário de Partida Horário de Partida –––– Partida de Manhã (07h30) Partida de Manhã (07h30) Partida de Manhã (07h30) Partida de Manhã (07h30) 
Local de PickLocal de PickLocal de PickLocal de Pick----up: up: up: up: Hotel Hotel Hotel Hotel 
Guia: Guia: Guia: Guia: PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês
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Tour Praia Macaneta – 08 Setembro – Full Day



Pela Pela Pela Pela manhã e em hora a ser informada será recolhido manhã e em hora a ser informada será recolhido manhã e em hora a ser informada será recolhido manhã e em hora a ser informada será recolhido no seu hotelno seu hotelno seu hotelno seu hotel, para partida com destino à ilha da Inhaca, situada a 34 km da cidade de Maputo. , para partida com destino à ilha da Inhaca, situada a 34 km da cidade de Maputo. , para partida com destino à ilha da Inhaca, situada a 34 km da cidade de Maputo. , para partida com destino à ilha da Inhaca, situada a 34 km da cidade de Maputo. 
Poderá durante a viagem observar golfinhos, baleias, tartarugas entre outras espécies marítimas, algumas em vias de extinção,Poderá durante a viagem observar golfinhos, baleias, tartarugas entre outras espécies marítimas, algumas em vias de extinção,Poderá durante a viagem observar golfinhos, baleias, tartarugas entre outras espécies marítimas, algumas em vias de extinção,Poderá durante a viagem observar golfinhos, baleias, tartarugas entre outras espécies marítimas, algumas em vias de extinção, cocococomo o Dugongo. mo o Dugongo. mo o Dugongo. mo o Dugongo. 
Chegada Chegada Chegada Chegada a Inhaca. Tempo livre. Almoço incluído.a Inhaca. Tempo livre. Almoço incluído.a Inhaca. Tempo livre. Almoço incluído.a Inhaca. Tempo livre. Almoço incluído.
Pela tarde regresso a Maputo e ao HotelPela tarde regresso a Maputo e ao HotelPela tarde regresso a Maputo e ao HotelPela tarde regresso a Maputo e ao Hotel....

Preço por pessoa: Preço por pessoa: Preço por pessoa: Preço por pessoa: 182,00 182,00 182,00 182,00 €€€€

Preços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guia;;;;
Almoço (bebidas não incluídas).Almoço (bebidas não incluídas).Almoço (bebidas não incluídas).Almoço (bebidas não incluídas).
Preços não incluem: Bebidas e tudo o que não estiver mencionado Preços não incluem: Bebidas e tudo o que não estiver mencionado Preços não incluem: Bebidas e tudo o que não estiver mencionado Preços não incluem: Bebidas e tudo o que não estiver mencionado 
como como como como incluído.incluído.incluído.incluído.

Duração: Dia Inteiro Duração: Dia Inteiro Duração: Dia Inteiro Duração: Dia Inteiro 
Min de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 Pessoas
Horário de Partida Horário de Partida Horário de Partida Horário de Partida –––– Partida de Manhã (horário a reconfirmar)Partida de Manhã (horário a reconfirmar)Partida de Manhã (horário a reconfirmar)Partida de Manhã (horário a reconfirmar)
Local de PickLocal de PickLocal de PickLocal de Pick----up: Hotel up: Hotel up: Hotel up: Hotel 
Guia: Português/ InglêsGuia: Português/ InglêsGuia: Português/ InglêsGuia: Português/ Inglês
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Tour á Ilha de Inhaca– 08 Setembro – Full Day



A apenas 120 A apenas 120 A apenas 120 A apenas 120 KmsKmsKmsKms de distância da cidade de Maputo o de distância da cidade de Maputo o de distância da cidade de Maputo o de distância da cidade de Maputo o KrugerKrugerKrugerKruger NationalNationalNationalNational ParkParkParkPark é um dos ícones do Continente Africano e por isso uma paragem obrigatória é um dos ícones do Continente Africano e por isso uma paragem obrigatória é um dos ícones do Continente Africano e por isso uma paragem obrigatória é um dos ícones do Continente Africano e por isso uma paragem obrigatória 
para quem visita Maputo. para quem visita Maputo. para quem visita Maputo. para quem visita Maputo. 
O Parque é casa dos O Parque é casa dos O Parque é casa dos O Parque é casa dos BigBigBigBig 5 (Elefante, Leão, Leopardo, Rinoceronte e Búfalo), mas também de muitas outras centenas de espécies de Mamíferos, Aves, 5 (Elefante, Leão, Leopardo, Rinoceronte e Búfalo), mas também de muitas outras centenas de espécies de Mamíferos, Aves, 5 (Elefante, Leão, Leopardo, Rinoceronte e Búfalo), mas também de muitas outras centenas de espécies de Mamíferos, Aves, 5 (Elefante, Leão, Leopardo, Rinoceronte e Búfalo), mas também de muitas outras centenas de espécies de Mamíferos, Aves, 
Répteis e Anfíbios, distribuídos numa vegetação única e diversificada, criando uma Paisagem cénica e muito bela. Répteis e Anfíbios, distribuídos numa vegetação única e diversificada, criando uma Paisagem cénica e muito bela. Répteis e Anfíbios, distribuídos numa vegetação única e diversificada, criando uma Paisagem cénica e muito bela. Répteis e Anfíbios, distribuídos numa vegetação única e diversificada, criando uma Paisagem cénica e muito bela. 
O Guia irá ao seu encontro de manhã bem cedo (05:30) em O Guia irá ao seu encontro de manhã bem cedo (05:30) em O Guia irá ao seu encontro de manhã bem cedo (05:30) em O Guia irá ao seu encontro de manhã bem cedo (05:30) em MaputoMaputoMaputoMaputo. Será fornecido um pequeno. Será fornecido um pequeno. Será fornecido um pequeno. Será fornecido um pequeno----almoço leve, que poderá disfrutar enquanto segue a almoço leve, que poderá disfrutar enquanto segue a almoço leve, que poderá disfrutar enquanto segue a almoço leve, que poderá disfrutar enquanto segue a 
viagem em direcção à fronteira com a África do Sul, onde o Guia o assistirá no processo de migração. viagem em direcção à fronteira com a África do Sul, onde o Guia o assistirá no processo de migração. viagem em direcção à fronteira com a África do Sul, onde o Guia o assistirá no processo de migração. viagem em direcção à fronteira com a África do Sul, onde o Guia o assistirá no processo de migração. 
Assim que chegar ao parque do Assim que chegar ao parque do Assim que chegar ao parque do Assim que chegar ao parque do KrugerKrugerKrugerKruger será informado das regras de segurança a seguir. será informado das regras de segurança a seguir. será informado das regras de segurança a seguir. será informado das regras de segurança a seguir. 
Até à hora de almoço num Restaurante de um dos muitos Até à hora de almoço num Restaurante de um dos muitos Até à hora de almoço num Restaurante de um dos muitos Até à hora de almoço num Restaurante de um dos muitos RestRestRestRest CampsCampsCampsCamps do Parque, terá a oportunidade de avistar alguns animais no seu habitat natural.do Parque, terá a oportunidade de avistar alguns animais no seu habitat natural.do Parque, terá a oportunidade de avistar alguns animais no seu habitat natural.do Parque, terá a oportunidade de avistar alguns animais no seu habitat natural.
O Safari irá depois continuar até ao encerramento do parque (17:30), com regresso a Maputo por volta das 20:00 horasO Safari irá depois continuar até ao encerramento do parque (17:30), com regresso a Maputo por volta das 20:00 horasO Safari irá depois continuar até ao encerramento do parque (17:30), com regresso a Maputo por volta das 20:00 horasO Safari irá depois continuar até ao encerramento do parque (17:30), com regresso a Maputo por volta das 20:00 horas....

Preço por pessoa: 215,00 Preço por pessoa: 215,00 Preço por pessoa: 215,00 Preço por pessoa: 215,00 €€€€

Preços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guiaPreços incluem: Transporte em veículo com ar condicionado com guia;;;;
Almoço Almoço Almoço Almoço (bebidas não incluídas); Entrada no Parque.(bebidas não incluídas); Entrada no Parque.(bebidas não incluídas); Entrada no Parque.(bebidas não incluídas); Entrada no Parque.
Preços não incluem: Bebidas durante as refeições; Jantar; Preços não incluem: Bebidas durante as refeições; Jantar; Preços não incluem: Bebidas durante as refeições; Jantar; Preços não incluem: Bebidas durante as refeições; Jantar; 
visto visto visto visto de reentrada em Moçambique e tudo o que não de reentrada em Moçambique e tudo o que não de reentrada em Moçambique e tudo o que não de reentrada em Moçambique e tudo o que não 
estiver estiver estiver estiver devidamente mencionado como incluído.devidamente mencionado como incluído.devidamente mencionado como incluído.devidamente mencionado como incluído.

Duração: 14 horas Duração: 14 horas Duração: 14 horas Duração: 14 horas 
Min de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 PessoasMin de Participantes: 20 Pessoas
Horário de Partida Horário de Partida Horário de Partida Horário de Partida –––– Hotel: 05h30 Hotel: 05h30 Hotel: 05h30 Hotel: 05h30 –––– Verão / 06h00 Verão / 06h00 Verão / 06h00 Verão / 06h00 ---- Inverno Inverno Inverno Inverno –––– Sujeito Sujeito Sujeito Sujeito 
a Confirmação a Confirmação a Confirmação a Confirmação 
Local de PickLocal de PickLocal de PickLocal de Pick----up: Hotel up: Hotel up: Hotel up: Hotel 
Guia: Português/ InglêsGuia: Português/ InglêsGuia: Português/ InglêsGuia: Português/ Inglês
Garantido Garantido Garantido Garantido Guia Inglês (Português sujeito a disponibilidade)Guia Inglês (Português sujeito a disponibilidade)Guia Inglês (Português sujeito a disponibilidade)Guia Inglês (Português sujeito a disponibilidade)
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Tour Kruger Park – 08 Setembro – Full Day


