
F u j a  p a r a  e s t e  d e s t i n o .

Transporte Aéreo: Maputo / Vilanculos / Maputo
Hospedagem: Bazaruto - 3 dias.
Translado: Vilanculos / Bazaruto /  Vilanculos
Refeição: Pensão Completa 
• Não Inclui Bebidas

Preço - 41.054.00MT  • 1.405.00 USD   

Desire



Observação: Este será um preço inicial por pessoa, sujeito a alterações, no que diz respeito a 

tarifa aérea, flutuações cambiais e de disponibilidade, assim como os impostos. Leve em consi-

deração que as taxas e sobretaxas de combustível são aproximadas e sujeitas a alterações, o valor  

exacto será confirmado no momento da reserva. Faça a sua reverva até 4 dias antes da sua data 

de embarque. Obrigado e aproveite o pacote, porque você merece.  Não Incluso:  Itens de natu-

reza pessoal; refeições não mencionadas; Viagens e seguro médico.

Roteiro:

Pacote Desire

1º Dia - Maputo / Vilanculos / Bazaruto

2º Dia - Bazaruto

3º Dia - Bazaruto / Vilanculos /  Maputo 

Chegada a Vilanculos, de seguida uma pequena viagem de barco 

até à ilha de Bazaruto, podendo desfrutar da beleza natural que este 

arquipélago oferece.

Chegada ao Pestana Bazaruto Lodge. Almoço e tarde livre, onde 

o lodge proporciona barco a pedal, canoas, piscina, windsurf, sala 

de video, jogos de mesa, snooker, business centre, biblioteca e até 

mesmo um serviço de baby-sitter.

Ao final do dia, existem viagens de 4x4, barco ou dohw para observar 

um dos maiores festivais que esta ilha nos oferece, o Pôr do Sol.

Jantar no lodge, restaurante Flamingo, localizado em cima do mar 

com uma vista única para o oceano. Todas as noites ressoam 

os tambores africanos para o anunciar das refeições. Noite livre.

Pequeno almoço no Lodge. Saída para um passeio nas ilhas de 

Magaruque e Benguerra, parando para mergulho nos corais. Con-

tinuação até à Baía dos Golfinhos (distância de 1,5 Km de Bazaru-

to); Língua de Areia (4,8 Km de Bazaruto) e Three Trees (6,5 Km de 

Bazaruto). (Não incluso no pacote)

Jantar e Noite livre.

Pequeno almoço no lodge. Viagem de regresso a Maputo.


