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Lua de Mel - Mauritius 
7 Dias / 6 Noites 

Saída: diária 

29 anos de experiência e qualidade! 

Mauritius é um pequeno país de clima tropical localizado em uma ilha de grande beleza. É quase impossível não se 
impressionar com suas belas paisagens. O romantismo rodeia esse paraíso. Venha conhecer esta maravilhosa ilha do 
Oceano Índico de areias brancas, povo hospitaleiro e tudo de bom que Mauritius pode oferecer. 
 
1º Dia – ... / Mauritius 

Chegada em Mauritius. Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
2º Dia – Mauritius 

Dia livre para desfrutar da praia e tudo o que a ilha tem a oferecer. 
SUGESTÃO: Visitar a cidade de Port Louis, a agitada capital, com suas ruas e o mercado movimentados. Uma mistura exótica de 
povos: chineses, indianos, creôles e descendentes de europeus. Visite também o Shopping Le Caudan. 

 
3º Dia – Mauritius 
Dia livre para atividades pessoais.   
SUGESTÃO: Usufruir dos serviços oferecidos pelo hotel como: piscina, sauna e atividades esportivas. 

 
4º Dia – Mauritius 
Dia livre para atividades pessoais.   
SUGESTÃO: Conhecer o melhor da Costa Leste. Fazer um passeio de catamarã para tomar sol, nadar e mergulhar. Uma boa sugestão 
é almoçar no restaurante Domaine du Chasseur e visitar a reserva natural da região no período da tarde. 

 
5º Dia – Mauritius 
Dia livre para atividades pessoais.   
SUGESTÃO: Passear de barco, descansar nas belas praias, passar de bicicleta, entre muitas outras atividades. 

 
6º Dia – Mauritius / Johannesburg  
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Johannesburg. Chegada ao 
Aeroporto de Johannesburg e apresentação na área de shuttle service para traslado (sem assistência) oferecido pelo 
próprio hotel. Hospedagem por 01 noite. 
OBS: Agendar na recepção do hotel o traslado shuttle do dia seguinte ao aeroporto. 

 

7º Dia – Johannesburg / ... 
Em horário oportuno, traslado shuttle ao aeroporto para embarque em voo de retorno e fim de nossos serviços. 

 

 
 

 

 
 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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HOTÉIS PREVISTOS 

Opção Cidades Noites Hotel 
Regime de 

Alimentação 
Acomodação Categoria 

1 
Mauritius 5 Victoria Resort  Meia pensão  

Superior Room 
First Floor 

Primeira 

Johannesburg 1 D'Oreale Grande  Café da manhã Classic Room Luxo 

2 
Mauritius 5 Ambre Resort Pensão Completa  

Superior 

Garden 
Primeira 

Johannesburg 1 D'Oreale Grande Café da manhã Classic Room Luxo 

3 
Mauritius 5 The Residence Meia pensão  

Colonial Garden 
View Room 

Luxo 

Johannesburg 1 D'Oreale Grande Café da manhã Classic Room Luxo 

4 
Mauritius 5 

Paradis 
Beachcomber 

Café da manhã Tropical Room 
Primeira 
Superior 

Johannesburg 1 D'Oreale Grande Café da manhã Classic Room Luxo 

5 
Mauritius 5 Anantara Iko  Meia pensão Premier Garden Luxo 

Johannesburg 1 D'Oreale Grande Café da manhã Classic Room Luxo 

6 
Mauritius 5 Shangri-La Café da manhã 

Coral Deluxe 

Ocean View 
Luxo 

Johannesburg 1 D'Oreale Grande Café da manhã Classic Room Luxo 
 
 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Validade 
Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO QUARTO DUPLO 

1 
VICTORIA RESORT 

Somente para casal em lua de mel 

ganhe 25% de desconto na diária. 

Válido até 1 ano da data do casamento. 

Promoção já aplicada -> 

 

01Nov a 30Nov´19 1.126 4.718 

01Dez a 19Dez´19 1.032 4.324 

20Dez´19 a 08Jan´20 1.655 6.935 

09Jan a 19Jan´20 1.084 4.542 

20Jan a 31Jan´20 1.032 4.325 

01Fev a 19Abr´20 

27Jul a 23Ago´20 
1.089 4.563 

20Abr a 31Mai´20 
01Jul a 26Jul´20 

24Ago a 30Set´20 
1.017 4.262 

01Jun a 30Jun´20 950 3.981 

01Out a 31Out´20 1.141 4.781 

2 
AMBRE RESORT 

Somente para casal em lua de mel 

ganhe 80% de desconto na diária para 

o segundo passageiro (exceto 

22Dez´19 a 05Jan´20). 

Válido até 1 ano da data do casamento. 
Promoção já aplicada -> 

 

01Nov a 30Nov´19 1.286 5.389 

01Dez a 21Dez´19 

06Jan a 31Jan´20 
1.173 4.915 

22Dez´19 a 05Jan´20 2.720 11.397 

01Fev a 28Abr´20 1.230 5.154 

29Abr a 30Set´20 1.111 4.656 

01Out a 31Out´20 1.301 5.452 

3 
THE RESIDENCE 

 

Fique 4 noites ou mais e ganhe 25% de 

desconto na diária 

Promoção já aplicada -> 

 

01Nov a 30Nov´19 2.094 8.774 

01Dez a 21Dez´19 1.795 7.522 

06Jan a 31Jan´20 2.142 8.975 

01Fev a 28Fev´20 
01Abr a 30Abr´20 
01Out a 31Out´20 

2.013 8.435 

01Mar a 31Mar´20 
01Set a 30Set´20 

1.769 7.413 

01Mai a 31Ago´20 1.342 5.623 

4 
Paradis Beachcomber 

Somente para casal em lua de mel 

ganhe 25% de desconto na diária. 

Válido até 1 ano da data do casamento. 

Promoção já aplicada -> 

 

01Nov a 30Nov´19 1.687 7.069 

01Dez a 19Dez´19 

20Jan a 31Jan´20 
1.429 5.988 

20Dez´19 a 08Jan´20 3.330 13.953 

09Jan a 19Jan´20 1.645 6.893 
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01Fev a 19Abr´20 

03Out a 16Out´20 
1.486 6.227 

20Abr a 31Mai´20 1.161 4.865 

01Jun a 26Jul´20 
24Ago a 02Out´20 

1.069 4.480 

27Jul a 23Ago´20 1.161 4.865 

17Out a 31Out´20 1.702 7.132 

5 
ANANTARA IKO 

Reserve e pague com até 30 dias de 
antecedência e ganhe 15% de desconto 

na diária 

Promoção já aplicada -> 

 

01Nov a 30Nov´19 1.703 7.135 

01Dez a 21Dez´19 1.213 5.083 

06Jan a 31Jan´20 1.487 6.231 

01Fev a 10Mai´20 1.544 6.470 

11Mai a 31Jul´20 
23Ago a 20Set´20 

1.146 4.802 

01Ago a 22Ago´20 1.270 5.322 

21Set a 31Out´20 1.718 7.199 

6 
SHANGRI-LA 

Reserve e pague com até 30 dias de 
antecedência e ganhe 30% de desconto 

na diária 

Promoção já aplicada -> 

 

01Nov a 30Nov´19 2.294 9.888 

01Dez a 20Dez´19 
11Jan a 31Jan´20 

2.251 9.702 

01Fev a 20Abr´20 
01Out a 31Out´20 

2.308 9.948 

21Abr a 30Set´20 1.792 7.724 

À incluir imposto. Consulte-nos 

 
 

MIMOS OFERECIDOS PELO HOTEL 

VICTORIA BEACHCOMBER 

• Uma garrafa de espumante no quarto  
• Almoço cortesia  
• Uma experiência para o casal (a ser escolhida no catálogo 

oferecido pelo hotel) 

AMBRE RESORT 

• Uma camiseta, um Pareo, uma garrafa de espumante e frutas 
no quarto no dia da chegada 

• Um jantar romântico de 3 pratos no Restaurante La Plage. 
• Upgrade para a próxima categoria de quarto (até no máximo 

Deluxe Beach Room), sujeito a disponibilidade. 
• Decoração com flores no dia da chegada 
• Um almoço no Restaurante La Plage 

THE RESIDENCE 

• Uma garrafa de espumante e cesta de frutas 
• Um pareô, uma camiseta T-shirt e uma bolsa de praia 
• Um passeio de undersea walk 

PARADIS BEACHCOMBER 

• Uma garrafa de espumante no quarto  
• Uma experiência para o casal (a ser escolhida no Menu de 

experiências do hotel) 

ANANTARA IKO 

• Uma garrafa de vinho ou Prosecco, cesta de frutas e bolo de 
boas-vindas no dia da chegada. 

• Um jantar a luz de velas 

SHANGRI-LA 

• Uma garrafa de espumante no quarto 
• Decoração no quarto no dia da chegada 
• 30 minutos de massagem para o casal no Chi The Spa entre 

às 09h00 e as 15h00 
• Um jantar romântico para o casal no Republik Beach Club & 

Grill (set menu) 

 

PASSEIOS OPCIONAIS – Mauritius  

Serviço regular com guia local em idioma inglês 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Passeio Descrição 
POR PESSOA 

US$ 

POR PESSOA 

R$ 

CITY TOUR 

Passeio de meio dia pela capital Port-Louis incluindo visita ao Jardim Botânico 
de Pamplemousses e parada para tirar fotos a partir da colina de Fort Adelaide 
(também conhecida como Citadela), um belíssimo ponto de referência que 
oferece vistas impressionantes da cidade. O tour termina no centro comercial 
mais conhecido em Mauritius, Le Caudan Waterfront. Tempo livre para 
compras. Saída: Segundas. Duração: aprox. 1h30 

   173 724 
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ESPÍRITO DA 

TRADIÇÃO 

Passeio de dia inteiro incluindo visita a uma fábrica e museu de chá com uma 
sessão de degustação em um chalet com vista panorâmica. Continuação a La 
Vanille Réserve des Mascareignes, Parque Natural especializado em 
reprodução de crocodilos e lar de um dos maiores viveiros de tartarugas da 
região do Oceano Índico. Em seguida, parada no Andrea Lodge para saborear 
um delicioso almoço em meio à paisagem costeira selvagem. No caminho de 
volta, parada para absorver o charme de Saint Aubin, uma antiga propriedade 
com sua casa de baunilha, estufa de flores e jardim de especiarias.  
Saída: Quintas. Duração: aprox. 8h 

98 408 

SUL 

PANORÂMICO 

Passeio de dia inteiro à região sul de Mauritius, que manteve a maior parte de 
sua beleza selvagem. Descubra paisagens únicas, esculpidas pelos elementos 
naturais ao longo do tempo. A viagem começa com uma introdução à arte do 
vidro soprado em Phoenix, antes de subir no topo do vulcão inativo Trou aux 
Cerfs para desfrutar de uma linda vista panorâmica. Depois, saída em direção 
a Chamarel para almoço e visita a uma destilaria de rum. 
Saída: Terças e Sábados. Duração: aprox. 8h 

145 605 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,19 da data de 
25/10/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

O que inclui: 
- 05 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã em Mauritius; 

- Regime de alimentação conforme tabela de hotéis; 
- 01 (uma) noite de hospedagem com café da manhã em Johannesburg; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com motorista em inglês e com assistência em idioma espanhol ou 
português em Mauritius; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular shuttle (sem assistência) oferecido pelo hotel em Johannesburg; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 07 (sete) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de 

idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 

- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  

* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 

Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Observações Importantes: 
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- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 

 
- A partir de 24 de junho de 2019, clientes que desejem alugar um veículo na África do Sul, deverão obter licenças de 
Motoristas internacionais, conforme abaixo. 
 

➢ Somente carteiras de habilitação internacionais serão aceitas sob as seguintes condições: 
1. A habilitação deverá estar em inglês; 
2. A habilitação deverá ter foto ou número de identificação / passaporte; 
3. A habilitação deverá ter a assinatura. 
 

➢ Caso a habilitação não possua foto, será necessário um documento de identificação com uma foto do cliente. O 
número deste documento deve corresponder ao número encontrado na habilitação. 

➢ Se a licença for em outro idioma, uma carteira de motorista internacional deverá acompanhar a carteira de 

motorista estrangeira. 
➢ Não serão aceitas cópias autenticadas. A habilitação deverá ser original e a carteira de motorista internacional 

deverá estar presente. 
➢ Uma versão traduzida da habilitação, carimbada pela embaixada, poderá ser aceita quando acompanhada pela 

habilitação original. 
 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 

envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Regras para bagagem despachada aplicadas no Aeroporto Internacional OR Tambo (ORTIA) em Joanesburgo, desde 

25 de março de 2019: 
     * Somente bolsas de formato regular poderão ser despachadas. Sacolas deverão ter pelo menos uma superfície 
plana para serem aceitas. Sacos redondos ou irregulares não são permitidos. Sacos com tiras longas não são 
permitidos; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- Todas as promoções estão sujeitas à alteração ou cancelamento; 

- Necessária a apresentação do certificado de casamento, no momento do check-in; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

ÁFRICA DO SUL MAURITIUS 

                

         PASSAPORTE 
  ✓  

Válido por pelo menos 6 meses da 
data de retorno ao Brasil 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses da 

data de retorno ao Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA 

✓ 
Deve ser providenciado no prazo 

mínimo de 10 dias antes do 
embarque 

✓ 
Deve ser providenciado no prazo 

mínimo de 10 dias antes do 
embarque 

OUTROS 
Menor de 18 anos de idade deve 
apresentar documentos conforme 

cada situação abaixo: 
- 

✓ - obrigatório |  - não obrigatório 

 
MENOR VIAJANDO COM OS PAIS BIOLÓGICOS 

▪ Passaporte; 
▪ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada). 

 
MENOR VIAJANDO COM APENAS UM DOS PAIS BIOLÓGICOS 

▪ Passaporte; 
▪ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada); 
▪ Autorização de viagem (original) emitida há menos de 06 meses com firma reconhecida e cópia autenticada do 

documento de identidade do pai ou da mãe que não está viajando com o menor; 
▪ Quando aplicável, a certidão de óbito do outro genitor registrado na certidão de nascimento; 
▪ Em caso de pais divorciados, se o pai ou a mãe possui custódia única, é necessária a ordem judicial que concede 

responsabilidade parental exclusiva. 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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MENOR VIAJANDO DESACOMPANHADO 

▪ Passaporte; 
▪ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada); 
▪ Autorização de viagem (original) emitida há menos de 06 meses com firma reconhecida e cópia autenticada do 

documento de identidade de ambos os pais; 
▪ Uma carta contendo informações gerais (nome completo, endereço residencial, telefone) e a cópia autenticada do 

documento de identidade do responsavel que irá receber o menor na África do Sul. 
 
ATENÇÃO: 
- Não é necessária a tradução juramentada da Certidão.  
- A autorização de viagem deve ser bílingue (português / inglês) e emitida em duas vias, pois uma será retida pela Polícia Federal na 
saída do Brasil e a outra deverá ser apresentada na imigração da África do Sul. 
- Passageiros em trânsito na África do Sul para conexões internacionais estão isentos desta exigência. 

 
 
 


