
 
 

CONGRESSO DE GESTÃO E PLANEAMENTO DAS ZONAS COSTEIRAS 
MAPUTO – 05 / 08 OUTUBRO 2005 

 
 
 
 

MAPUTO e KRUGER PARK  
 
 
30 SETEMBRO 05 – 6ª Feira - LISBOA / MAPUTO 
Comparência às 17h25 junto à Loja TopAtlantico no Aeroporto da Portela ,  para  formalidades 
de embarque assistidas por um nosso representante e embarque às 19h25 no vôo TP 279 com 
destino ao MAPUTO.  Refeições  e noite a bordo. 
 
01 OUTUBRO 05 – Sabado – MAPUTO 
Chegada a Maputo às 07h10 Transfer para o Hotel PESTANA ROVUMA  e alojamento. 
 

HOTEL  PESTANA ROVUMA 
Rua da Sé, 114 – MAPUTO 

Tel.: 258 1 305 000 
 
 
 

 
 
 

Maputo, a capital de Moçambique é uma cidade com um indisfarçavel charme colonial, com 
recordações portugueses de belas casas brancas, cafés europeus, edificios com floreados  

manuelinos e avenidas largas e elegantes. Dos seus locais de interesse vale a pena visitar a 
Catedral, os p incipais mercados, com destaque para o Mercado de Xipamaninne,  a Estação 
dos Caminhos de Ferro, a Fortaleza Mouzinho da Silveira, o Museu de Historia Natural e a 

famosa marginal. 
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02 OUTUBRO 05 – Domingo – MAPUTO / KRUGER PARK 
Pequeno almoço no Hotel.  Em  hora a determinar localmente, partida em direcção à fronteira 
com a África do Sul. Após as formalidades fronteiriças, continuação da viagem em direcção ao 
famoso Parque Kruger. Chegada, bebida de boas vindas e alojamento no PESTANA KRUGER 
LODGE. Resto do dia livre para observação da vida selvagem. 
Jantar no Lodge. 
 
 
 



 
 
 
 

O Kruger Park é uma maravilhoso santuário da natureza e vida selvagem, onde se podem 
observar leões, leopardos, chitas, elefantes hipopótamos, crocodilos, impalas e rinoceron es, 
alem de um sem numero de aves, e especies de flora. A entrada para este mundo selvagem 

faz-se por Crocodile River e Madelane a cerca de 1h30m de Maputo. O parque percorre 350 km
da fronteira de Moçambique, abrange 60 km de largura e tem cerca de 2.000 km de estrada 

dentro do pa que. 
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03 OUTUBRO 05 – 2ª Feira – KRUGER PARK 
Pequeno almoço. Safari diurno e nocturno. 
Jantar e alojamento no Lodge. 
 
04 OUTUBRO 05 – 3ª Feira – KRUGER PARK / MAPUTO 
Após o pequeno almoço no Lodge, inicio da viagem de regresso a Moçambique. 
Chegada a Maputo e alojamento no HOTEL PESTANA ROVUMA. 
 
05 a  09  OUTUBRO 05 –MAPUTO 
Estada no Hotel em regime de alojamento e pequeno almoço. 
Tempo livre para participação no Congresso. 
 
09 OUTUBRO 05 –Domingo – MAPUTO / LISBOA 
Pequeno almoço no Hotel. 
Em  hora a determinar localmente, transfer para o Aeroporto e embarque às 20h30 no vôo TP 
276 com destino a Lisboa.  Chegada às 06h15 de dia 10 de Outubro. 
 

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 

 
 

 
PREÇO POR PESSOA  
 
Em quarto Duplo €  1.586,00 
Em quarto Individual €  1.856,00 
 
OS PREÇOS INCLUEM : 
 

 Passagem aerea para o percurso LISBOA/MAPUTO/LISBOA, em classe turistica com 
direito ao transporte de 20 kg de bagagem por pessoa 

 Transfers do Aeroporto  para o Hotel e vice versa 



 Estada de 2 noites no PESTANA KRUGER LODGE em regime de meia pensão 
 Safari diurno e noctunro no Kruger Park 
 Estada de 6 noites no Hotel PESTANA ROVUMA em regime de alojamento e pequeno 

almoço 
 IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço 
 Seguro de viagem 

 
OS PREÇOS NÃO INCLUEM : 
 

 Visto de entrada em Moçambique( entrada  multipla) e África do Sul. 
 Taxas de Aeroportos -  €  47,61 
 Quaisquer outros serviços não mencionados (bebidas, gratificações,etc) 

 
 
 
Nota :  Os preços apresentados poderão sofrer alteração motivada por oscilações 
cambiais e/ou aumentos tarifários. 
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