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Início em Blantyre

diário, de 1 janeiro a 20 dezembro 2020

         Alertas sobre o programa:

Preços por pessoa:

CATEGORIA DATA Em Duplo Em Single

Comfort 1 jan a 30 jun + 1 nov a 20 dez ''20 $4.897,00 $5.042,00

1 jul a 31 out '20 $5.665,00 $5.810,00

Deluxe 1 jan a 30 jun + 1 nov a 20 dez ''20 $5.694,00 $5.998,00

1 jul a 31 out '20 $6.390,00 $6.723,00

Preços elaborados em Out '19 Mínimo de 2 participantes

Serviços incluídos:

Serviços excluídos:

Hotéis previstos ou similares:

Thyolo: Huntingdon House

Liwonde National Park: Mvuu Lodge

Cape Maclear: Chembe Eagles Nest Lodge

Lilongwe: Africa House Malawi

Notas Importantes

a) Devido a alta ocupação dos lodges em determinadas épocas, poderá ser efetuada a estadia em lodges de categoria similar ao programado.

b) Solicitamos a utilização de malas flexíveis neste tipo de viagem. Por favor, não utilizem malas rígidas.

c) Os valores são sujeitos a alteração e disponibilidade, sem aviso prévio;

d) Em períodos especiais de alta temporada, tais como Natal, Fim do Ano os lodges operam com tarifas diferenciadas e com mínimos de estadia obrigatória pelo que os 

preços acima são automaticamente revogados.

Passaporte: Passaporte (validade mínima de 6 meses a contar da data da entrada no país);

Visto: O visto é obrigatório e pode ser obtido à chegada no país (aproximadamente USD$ 100 por pessoa).

Vacinas: O Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela é obrigatório. Profiláxia da Malária, vacina contra Cólera e Varíola são 

recomendáveis.

Passaporte (validade mínima de 6 meses a contar da data da entrada no país);

Visto de entrada no Malawi (obtido à entrada com um custo aproximado de USD$ 100 por pessoa);

Bebidas durante as refeições;

Extras de caráter pessoal, opcionais, taxas de serviço em alguns hotéis e tudo o que não se encontra devidamente especificado como incluído no programa.

Transporte entre aeroporto/hotel/aeroporto;

Transporte terrestre nos percursos Blantyre / Thyolo; Thyolo / Liwonde National Park; Liwonde National Park / Cape Maclear; Cape Maclear / Lilongwe;

Transporte de barco até o lodge no Liwonde National Park;

8 noites de hospedagem nos hotéis e/ou lodges;

8 cafés da manhã + 11 refeições;

Visitas, safáris e atividades mencionadas no itinerário como incluídas;

Entradas nos parques;

Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.


