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Botswana Icônica 
6 Dias / 5 Noites 

Saída: diárias 

27 anos de experiência e qualidade! 

Botswana, proporciona uma experiência diferente de safari, o feito em barco. Você tem a oportunidade de chegar bem 
próximo aos animais. Além do safari tradicional em veículos 4x4, o país tem um pôr do sol indescritível e único. 

Aventure-se! 
 
1º Dia – ... / Maun / Delta do Okavango - Xigera Camp 
Chegada em Maun, Botswana, recepção e embarque em avião de pequeno porte com destino à pista de pouso 

particular do Xigera Camp, alojamento situado na Reserva Natural de Moremi no Delta do Okavango. Chegada e 
traslado até o acampamento. Hospedagem. 
 

As plataformas elevadas do Xigera Camp (pronunciado Keejera) oferecem vistas para a planície onde os animais se reúnem. 
Oportunidade de observar animais de caça e espécies exclusivas da região, como o antílope sitatunga, corujão-pesqueiro-de-pel, bico-
de-tesoura africano, grou carunculado, garça-branca, jaçanãs e muitas águias, aves de rapina e guarda-rios. 
 

2º Dia – Delta do Okavango - Xigera Camp 
Dia dedicado a explorar o delta do Okavango. Os safáris podem ser realizados em veículo aberto 4x4 (Land Rover) ao 
amanhecer e outro ao entardecer, em canoa típica (mokoro) que passeia vagarosamente pelos rios, de barco ou até 

mesmo a pé acompanhado pelo guia local especializado em flora e fauna. 
 

3º Dia – Delta do Okavango - Xigera Camp / Concessão Privada de Linyanti - Savuti Camp 
Em horário determinado, traslado até a pista de pouso particular do Xigera Camp para embarque em avião de pequeno 
porte com destino à pista de pouso Chobe. Chegada e traslado até o Savuti Camp, localizado na Concessão Privada de 
Linyanti, que faz fronteira oeste com o Parque Nacional de Chobe. Hospedagem por 02 noites. 
 

O Savuti Camp também está elevado a uma plataforma que permite uma vista panorâmica para o canal Savute e savanas secas. Em 
Linyanti, a vida selvagem é bastante rica. Existem animais raros como palanca-vermelha e palanca-negra bem como os predadores 
leão, guepardo, leopardo, cão-selvagem-africano e hiena. Além de a região abrigar uma das maiores concentrações de elefantes na 
estação de seca, é perfeito também para observação de pássaros. 
 

4º Dia – Concessão Privada de Linyanti - Savuti Camp 
Dia inteiro dedicado às atividades de safáris guiados que podem ser realizados em veículo aberto 4x4 (Land Rover) ao 
amanhecer, ao entardecer e outro pela noite para encontrar animais que não veria durante o dia (como o galago, 
serval e pangolin), passeio de barco ou caminhada em meio à natureza. 
 

5º Dia – Concessão Privada de Linyanti - Savuti Camp / Maun / Johannesburg  
Em horário apropriado, traslado até a pista de pouso Chobe para embarque em avião de pequeno porte com destino a 
Maun. Chegada e embarque em voo com destino a Johannesburg. Chegada e apresentação na área de shuttle service 

no aeroporto para traslado ao hotel. Hospedagem por 01 noite. 
OBS: Agendar na recepção do hotel o traslado shuttle do dia seguinte até o aeroporto. 
 

6º 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 

Cidade Noites Hotel Regime de Alimentação Categoria 

Delta do Okavango 02 Xigera Camp Pensão Completa Primeira 

Concessão Privada de 
Linyanti 

02 Savuti Camp Pensão Completa Primeira 

Johannesburg 01 D'Oreale Grande Café da manhã Luxo 

 

PARTE TERRESTR  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Validade 

Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

01-Ago a 31-Out'17 6.954 8.188 23.087 27.184 

01 a 30-Nov'17 4.424 5.504 14.688 18.273 

01 a 19-Dez'17 4.380 5.415 14.542 17.978 

11 a 31-Jan'18 4.368 5.556 14.502 18.446 

01-Fev a 31-Mar'18 4.425 5.573 14.691 18.502 

01-Abr a 31-Mai'18 4.886 5.992 16.222 19.893 

01-Jun a 31-Out'18 7.192 9.053 23.877 30.056 

01-Nov a 19-Dez’18 4.578 5.657 15.199 18.781 

À incluir imposto 

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 Real, considerando o câmbio de US$ 1 = 3,32 da data de 22/08/2017 e estão 
sujeitos à variação cambial. 
 
 

O que inclui: 
- Bilhete aéreo para os trechos internos Maun / Delta do Okavango / Concessão Privada de Linyanti / Maun, emitido 
pelo operador local; 
- 04 (quatro) noites de hospedagem nos acampamentos com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar com 

bebidas) em Botswana; 

- 01 (uma) noite de hospedagem em acomodação standard com café da manhã em Johannesburg; 
- Safáris conforme mencionados no roteiro em serviço regular acompanhado por guia local experiente, em idioma 
inglês; 
- Traslados de chegada e saída (pista de pouso / camp / pista de pouso) em serviço regular com motorista em idioma 
inglês; 
- Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) em serviço shuttle (sem assistência) em Johannesburg; 
- Taxa de entrada aos Parques Nacionais; 

- Serviço de lavanderia nos acampamentos (sujeito as condições climáticas); 

- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 07 (sete) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 
anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, aeroportuária, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas premium (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. 
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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: 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 
- 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; 
- Seguindo as novas normas aplicadas pela Imigração de Botswana, menores de 18 anos de idade devem apresentar o 

passaporte válido e a certidão de nascimento original. Caso esteja viajando com apenas um dos pais, deverá 
apresentar também a autorização de viagem do pai ou da mãe; 
- Franquia de bagagem dos voos internos: uma mala flexivel (soft bag) de até no máximo 20 Kg por pessoa; 
- Na chegada a Botswana será cobrado uma taxa no valor de aprox. US$ 30 por pessoa referente ao desenvolvimento 
do turismo no país e levantar fundos para a conservação ambiental; 
- O roteiro é baseado em mínimo dois passageiros viajando juntos. Para passageiro viajando sozinho, consulte-nos; 
- Viagem não recomendada para menor de 12 anos por questões de segurança; 

- Aconselha-se levar lanterna, pilhas, baterias e cartão de memória extra para armazenar fotografias; 
- Safáris fotográficos de barco e canoa típica (mokoro) são sazonais, dependendo do nível da água; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- 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 BOTSWANA 

                

           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 

 
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: 

Menor de 18 anos de idade deve 
apresentar documentos originais 
conforme cada situação abaixo: 

 - obrigatório |  - não obrigatório  

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/
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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. 
 
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. 


