
Maravilhas do MalawiMaravilhas do MalawiMaravilhas do MalawiMaravilhas do Malawi     (9 Dias)

Início em Lilongwe

diárias, de 1 janeiro a 20 dezembro 2020

         Alertas sobre o programa:

Obrigatório visto, obtido à chegada (Aproximadamente USD$ 100 por pessoa.

Recomendável profiláxia da Malária, vacina contra a Cólera e Varíola.

Obrigatória a vacina da febre-amarela para os viajantes oriundos dos países afetados por esta doença.

Preços por pessoa:

CATEGORIA DATA Em Duplo Em Single

Exclusive 1 jan a 30 jun + 1 nov a 20 dez ''20 $7.680 $8.100

1 jul a 31 out '20 $8.477 $9.056

elaborado em out. '19 Minimo de 2 participantes

Serviços incluídos:

Serviços excluídos:

Hotéis previstos ou similares:
Lilongwe: Kuthengo Camp

Nyika National Park: Chelinda Lodge

Likoma Island: Kaya Mawa

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;

e) Nos períodos de Baixa temporada (1 a 16 novembro e de 16 abril a 30 junho), as datas de início deste programa podem sofrer reajustes 

dependendo da disponibilidade de lugares nos voos de pequeno porte.

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 aeroporto/hotel/aeroporto;

Traslados em avião de pequeno porte nos percursos aeroporto de Lilongwe/Liwonde National Park; Liwonde National Park/Nyika National 

Park Airstrip; Nyika National Park Airstrip/Likoma Island e Likoma Island/aeroporto de Lilongwe;

8 noites de hospedagem nos hotéis e/ou lodges;

8 cafés da manhã + 14 refeições;

Visitas, safáris e atividades mencionadas no itinerário como incluídas;

Entradas nos parques;

Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.


