
PAÍSES MOÇAMBIQUE 

CIRCUITO LUA DE MEL NA ILHA DE BAZARUTO 

DÍAS 5 DÍAS 

DESTINOS Vilanculos - Ilha de Bazaruto - Vilanculos 

Día 1: VILANCULOS – ILHA DE BAZARUTO 

Chegada ao Aeroporto de Vilanculos e traslado de barco regular para um luxuoso Lodge 
localizado em uma belissima ilha do arquipélago de Bazaruto, banhada por suas águas 
quentes azul-turqueza do Canal de Mozambique. Esta é composta por 5 Ilhas (Bazaruto, 
Benguerra, Margaruque, Banque e Santa Carolina). As ilhas são um verdadeiro com 
praias imaculadas e inexploradas. Costas com corais rosas de beleza imcomparável. 
Apesca pode ser feita en águas profundas com moscas de água salgada e acima de tudo, 
condições extraordinárias para o mergulho. 

Acomodação: Anatara Bazaruto Island Resort 5* ou semelhante em 1 Beach Villa  
Inclue: Pensão completa, uma seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, com 
atividades diversas (ver abaixo) 

Oferta de Lua de Mel inclue: 
 Garrafa de espumante na chegada 
 Tratamento Spa Rasul para o casal 



Día 2 ao 4: ILHA DE BAZARUTO 

3 días libres para disfrutar de las playas y actividades de la región. 
ATIVIDADES OPCIONAIS incluidas 

 Excursão diária de Snorkeling em Neptune’s Nursery 
 Atividades aquáticas não motorizadas como por exemplo canoa, skimming, etc
 Aulas de culinária 
 Ginásio 
 Voleibol 

ATIVIDADES OPCIONAIS com suplemento 

 Excursão de observação de dugongos, tartarugas, baleias e golfinhos   
 Dune Boarding (descida de dunas em pranchas)   
 Mergulho PADI 
 Cruzeiro em Dhow (veleiro tradicional da região) 
 Passeio a cavalo na praia 
 Esqui Aquático 
 WakeBoarding 
 Pesca esportiva 
 Excursão de Canoa  
 Tratamento SPA 

Acomodação: Anatara Bazaruto Island Resort 5* ou semelhante em 1 Beach Villa  
Inclue: Pensão completa, uma seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, com 
atividades diversas



Día 5: ISLA DE BAZARUTO - VILANCULOS 

Traslado de Barco de serviço regular para Vilanculos e traslado com motorista até o 
Aeroporto de Vilanculos.  

PREÇOS EM USD –  
MÍNIMO 2 PERSONAS – 

CELEBRANDO LUA DE MEL 

1 Feb 2019 – 31 Julho 2019 
+ 

1 Set 2019 – 15 Dez 2019
1 – 31 Agosto 2019 

Preço por pessoa compartilhando 1,836 USD 1,926 USD 

* Preços sujeitos a disponibilidade 
** Uma cópia da certidão do casamento é exigida no momento do check in, válida por 
um périodo de 6 meses a partir da data da estadia.   
*** Para o periodo festivo de Natal / Ano Novo, se aplica um suplemento obrigatório 

ESTE PREÇO INCLUE 
Acomodações, refeições, entradas e atividades enumeradas no itinerario. 
Traslados   Aeroporto – Hotel – Aeroporto. 

O PREÇO NÃO INCLUE 
Despesas pessoais, bebidas e refeições não mencionadas no itinerario.  
Grejetas para guías, porteiros e para serviços em restaurantes 
Atividades opcionais e por sua conta 
Vistos 
Vôos 

PREÇO APROXIMADO POR PESSOA ZAR 

Vôo de ida e regresso desde Joanesburgo para Vilanculos 6,700 

VALIDADE:  
Acomodações e vôos mencionados no itinerário estão sujeitos a disponibilidade.  Os 
preços estão sujeitos a alterações de acordo com as datas e a taxa de câmbio. Os preços 
e acomodaçoes serão confirmadas na fatura final. Assim que aceitarem o itinerario final, 
enviaremos a confirmação e a fatura final.  

FORMAS DE PAGAMENTO 
Para garantir a reserva exigimos um depósito, normalmente de 50%. E o saldo deve ser 
pago 35 días antes da sua chegada na África do Sul. Aceitamos os siguintes métodos de 
pagamento:  

 Transferencia bancaria: As informações da nossa conta estão na fatura (África do Sul 
não usa o IBAN – você pode deixar esta parte em branco). Assim que a transfêrencia 



for efetuada, por favor envie-nos o comprovante de pagamento.  As taxas de 
transfêrencia bancária devem ser pagas pelo remetente. Nossa cotação é definida 
en Dolares Americanos USD. Se deseja o preço em Euros ou outra moéda, o depósito 
será determinado à taxa de câmbio utilizado por Rhythm Africa com base no 
seguinte site http://ws15.standardbank.co.za/finSnapShot/GetforexServlet, (Coluna 
de compra do banco – Notas estrangeiras). O dia para efectuar o pagamento final, o 
saldo será convertido por Rhythm Africa. Se deseja receber a fatura em Euros ou 
outra moeda, o valor total deve ser pago imediatamente. 

 Cartão de crédito Master ou visa: aceitamos cartões de crédito Master Card e visa. 
Todas as transações com cartão de crédito devem ser indicadas e processadas no 
Rand Sul-Africano (ZAR). Para fazer o pagamento seguro com cartão de crédito, 
clique no link a seguir HERE. É um site de pagamento seguro. Insira o número da 
fatura, começando com RA como a referência e o valor (somente números) que você 
deseja pagar. Você receberá uma confirmação do status da transação por e-mail. 
Recomendamos notificar o seu banco antes da transação no valor e no destino. 
TAXA DE RACK POR PESSOA  

CANCELAMENTOS: 
Devemos receber uma notificação do seu cancelamento por escrito  
Nossos fornecedores/ provedores de serviço têm diferentes políticas establecidas para 
lidar com cancelamentos  
Vamos notificá-los sobre as condições aplicáveis juntamente com sua reserva  

NOTAS IMPORTANTES: 
Recomendamos informar-se com relação ao processo de vistos antes de viajar com o 
Consulado Moçambicano mais próximo. 

COTAÇÕES
Toda cotação e / ou condições de venda especificadas em nossas mensagens estarão 
sujeitas a modificações sem aviso prévio e unilateralmente. 
Isto aplica-se tanto por parte das companias aéreas, provedores de serviços, cruzeiros, 
hoteis e serviços de transportes e etc. 
Em caso de devolução, adiamento ou cancelamento de serviços por parte do cliente, 
estes provedores de serviço poderão aplicar penalidades parciais ou total a seu criterio. 
Os preços das passagens aéreas só pode ser mantido a partir de sua emissão e cada 
linha aérea estipula sua penalidade com relação a cancelamento ou mudança de data e 
hora de vôo. 

DOCUMENTAÇÃO: 
Observe que, mesmo quando Rhythm Africa Tours & Safaris puder prover informações 
confiáveis com relação a documentação necessária, é sempre e será responsabilidade 
do viajante garantir que seu passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade a partir 
da data de retorno. 



Além disso, entrar em contato com a representação consular em seu país de origem e 
com os países que irá visitar por informação vigente e / ou mudanças recentes quanto a 
requisitos legais ou de saúde sanitária no momento da viagem. 


