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#1 Kruger National Park

9º Dia | Sexta, 04 de Setembro | Chegada ao Kruger National Park

10º Dia | Sábado, 05 de Setembro | Tour Safari

11º Dia | Domingo, 06 de Setembro | Tour Safari

12º Dia | Segunda, 07 de Setembro | Partida do Kruger National Park

13º Dia | Terça, 08 de Setembro | Regresso a Lisboa



#1 Kruger National Park – 9º dia

No primeiro dia desta extensão, iremos até ao Aeroporto Internacional Cape Town com o vôo agendado para 10h50 em direcção a
Hoedspruit que é um dos aeroportos do Kruger National Park, o vôo tem a duração de 02h30, e teremos assistência à chegada ao
aeroporto e encontraremos o nosso guia local (inglês).

Depois do transfer à chegada ao Kapama River lodge kruger Park****, começa o habitual processo de check-in, tempo para descansar e
desfrutar do hotel, seguido para o primeiro jantar. Além das acomodações de luxo do kapama River lodge kruger Park****, a opção é mais
festiva, social, segura e mais tranquila do que os acampamentos.

https://www.youtube.com/watch?v=maELY_Tt-Go
https://www.youtube.com/watch?v=maELY_Tt-Go




#1 Kruger National Park – 10º dia

No maior dos campos da reserva privada de caça de Kapama, os amplos espaços abertos e o design arejado do River Lodge sublinham o
facto de que estamos a dormir sob o céu africano.

O Kapama River lodge kruger Park**** está inserido no Kruger National Park, no nordeste da África do Sul, que é uma das maiores
reservas de caça em África. A elevada densidade de animais selvagens inclui Leões, Leopardos, Rinocerontes, Elefantes e Búfalos.
Também centenas de outros mamíferos, fazem dele a sua casa, tal como várias espécies de aves, como os Abutres, as Águias e as
Cegonhas. As montanhas, as planícies arborizadas e as florestas tropicais constituem a sua paisagem.

https://www.youtube.com/watch?v=maELY_Tt-Go


#1 Kruger National Park – 11º dia

Vai poder desfrutar de dois passeios por dia, de manhã e à tarde, acompanhados por um Ranger e um Guia batedor. Nos safaris pode
encontrar uma variedade diversificada de espécies de animais mamíferos e de aves. Como se trata de uma reserva dos “Big Five”, é
possível encontrar Leões, Leopardos, Elefantes, Rinocerontes e Búfalos nos safaris que vai realizar. Ao longo do dia, também é provável
que que possa ver outros animais selvagens como o Antílope Nyala e os macacos Vervet.

Embora poder observar animais selvagens de grande porte, seja sempre emocionante, existem muitas outras espécies que também são
cativantes, os entusiastas de birdwatching ficarão encantados com as aproximadamente 350 espécies de aves que são avistados na
reserva.





#1 Kruger National Park – 12º e 13º dia

No décimo segundo e último dia no Kruger National Park, após o pequeno almoço o grupo efectuará os procedimentos de check-out no
Kapama River lodge kruger Park**** e inicia a viagem de regresso a Lisboa.

Transfers e formalidades de check-in no aeroporto de Hoesdspruit do Kruger Nacional Park, embarque nos vôos de regresso, com escalas em
Johannesburg e no Dubai. Chegada prevista a Lisboa no sábado, dia 9 de Setembro às 12h35m.

https://www.youtube.com/watch?v=maELY_Tt-Go


Reservas

Número mínimo de participantes: 15 

Confirme a sua reserva com a Travel Consulting, parceiro de viagens e turismo do Clube de Golfe do Benfica, 
através do email ccs@travelconsulting.pt ou 210 488 000

Esta extensão, com o valor 1.890,00 EUR por pessoa em ocupação dupla

Serviços incluídos:

Vôo da AirLink em classe económica, Cape Town | Hoedspruit | Johannesburg com 
taxas de Aeroporto incluídas; 

Vôo da Emirates em classe económica, Johannesburg | Dubai | Lisboa com taxas de 
Aeroporto incluídas; 

03 noites de Alojamento no Kapama River Lodge **** numa SPA Suite;

Todas as refeições com bebidas sem alcool e águas incluídas;

Transfer privado do Aeroporto | Kapama River Lodge **** | Aeroporto;

Tours: 02 Safaris (com refeições com bebidas sem alcool e águas incluídas);

Seguro de Viagem (Standard).

Outros serviços não incluídos:

× Seguro de cancelamento de viagem (VIP);

× Gratificações Ranger e Guia batedor;

× Despesas extra de carácter pessoal.

mailto:ccs@travelconsulting.pt

