
 

Moçambique 
Terra da Boa Gente! 

 
 
 

 

Moçambique 
 

Um paraíso para ser descoberto! 
 
 

Situado na Costa Sudeste do Continente Africano, Moçambique tem vindo novamente a tornar-se uma Meca do Turismo. 

Clima tropical, paisagens pitorescas, florestas densas, savanas, marisco e praias virgens com vastos areais são algumas 

das muitas atracções que Moçambique tem para oferecer. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

ENTRADA NO PAÍS  

 

MOEDA 

 

INFO GERAL 

Para entrar em Moçambique é 
necessário um visto que poderá ser 
obtido através do Consulado ou da 
Embaixada de Moçambique. Apesar de 
o visto poder ser obtido no local, é 
aconselhado que se vá já munido do 
mesmo aquando da partida. 
IMPORTANTE: No caso de estadia em 
Maputo e ida ao Kruger National Park, é 
necessário visto com entrada dupla. 

MZn (36,00 MZn = 1€). É aconselhável 
levar Dólar Americano, Euro ou Rand 
como moeda alternativa. Poderá levar 
já moeda local ou então trocar no 
aeroporto ou em alguma das várias 
casas de câmbio em Maputo. 
 

Moçambique é um país com um grande 
potencial turístico e um destino muito 
procurado. É um país muito 
diversificado e muito rico em ofertas 
para todos os gostos. Recifes de coral, 
praias belas e vastas, arquipélagos, 
montanhas, florestas densas, lagos e 
rios e reservas naturais são apenas 
alguns dos exemplos do que 
Moçambique tem para oferecer, 
permitindo aventura e descanso. 
 

HORA LOCAL  

A diferença horária é de GMT + 2 horas 
/ + 1 horas. 

DOCUMENTOS CONDUÇÃO PAGAMENTOS 

Passaporte com uma validade mínima 
de 6 meses onde se inclui a data de 
regresso. No caso de aluguer de carro 
a Carta de Condução e BI são muito 
importantes. 
 

Aconselha-se a não conduzir depois do 
anoitecer devido à pouca visibilidade, 
nem sair das estradas marcadas. É de 
observar que em Moçambique a 
circulação se efectua pela esquerda, 
como em Inglaterra, por isso há que 
prestar uma maior atenção e ter 
especial cuidado a conduzir em 
Maputo. 
QUESTÕES LEGAIS: 
Deverá observar sempre a utilização do 
cinto de segurança. Respeite os limites 
de velocidade (40km/h nas cidades e 
120km/h nas auto-estradas). Não é fora 
do comum ser-se mandado parar. 
Nesse caso, aconselha-se a calma, boa 
educação, sentido de humor e 
particularmente, paciência. Não deverá 
ter qualquer problema. Maputo é uma 
cidade segura embora como todas as 
grandes cidades é necessário tomar 
precauções e não exibir joalharia muito 
valiosa ou outros objectos de grande 
valor. 

Aceitam-se cartões de crédito VISA, 
Mastercard, AMEX e Traveller 
Cheques. 

SAÚDE 

CLIMA – ROUPA Embora não seja absolutamente 
necessário, recomendamos vacinação 
contra a febre-amarela e profilaxia da 
malária. Para mais informações 
contacte o seu médico pessoal ou a 
Faculdade de Ciências Médicas (218 
875 545). Durante a estadia, aconselha-
se o uso de um repelente para 
mosquitos e a cautela com a ingestão 
de determinados alimentos 
(particularmente vegetais) e/ou água,  
que podem causar problemas 
intestinais. Deve sempre beber apenas 
água engarrafada e evitar alimentos 
crus. 
 

Moçambique localiza-se nos trópicos 
pelo que muito raramente faz frio. A 
época das chuvas abrange os meses 
entre Outubro e Abril onde se 
encontram os meses de verão 
(Dezembro, Janeiro e Fevereiro) e as 
temperaturas podem ficar muito altas e 
o ambiente muito húmido. O ideal são 
os meses de Inverno com temperaturas 
mais moderadas e um clima mais seco. 
Aconselham-se roupas frescas e leves, 
mas também algumas que cubram o 
corpo como forma de protecção contra 
o sol. Indispensável é um fato de banho 
e uma tolha de banho para um 
mergulho refrescante naqueles dias de 
maior aperto de calor. Uma camisola 
para um dia mais fresco é sempre uma 
boa opção, especialmente na época de 
Inverno. No caso de deslocação ao 
Kruger, levar sempre uma camisola 
mais grossa para os Safaris Nocturnos. 

OUTROS 

- A língua oficial de Moçambique é o 
Português. 
- Indicativo do País: 00 258 
- Corrente Eléctrica: 220/ 240V 50 Hz 
- Deslocações ao Kruger Park 
Fronteiras – Fronteira de Komatipoort: 
(Ressano Garcia) – Aberta todos os 
dias do ano entre as 07h00 e as 22h00.  
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ITINERÁRIO: Maputo (6 Nts)  
 
DIA 10 SETEMBRO 18 – PORTUGAL / MAPUTO –   
Comparência no aeroporto de Lisboa às 17h30. Formalidades de embarque e saída em voo directo da Tap até Maputo. Noite a bordo. 
  
DIA 11 SEP 18 – CHEGADA A MAPUTO –  Chegada ao Aeroporto de Maputo. Recolha da bagagem seguido de transfer para o hotel 
Avenida. 
  
Conhecida como antigo Lourenço Marques, Maputo é uma dinâmica cidade portuária e as suas avenidas encontram-se ladeadas de 
palmeiras, acácias e jacarandás. 
 
Depois do check in, transfer para almoço e circuito à cidade, passando pela Casa de Ferro, edifício de aço desenhado por Gustavo Eiffel, o 
Museu de História Natural, o Mercado Central, as zonas nobres de Sommerchield, Costa do Sol, entre outros locais.  
 
Estadia no Hotel Avenida em regime de APA. 
 
DIA 12 SEP 18 – MAPUTO  
Congresso. 
Estadia no Hotel Avenida em regime de APA. 
 
DIA 13 SEP 18 – MAPUTO 
Congresso. 
Estadia no Hotel Avenida em regime de APA. 
 
DIA 14 SEP 18 – MAPUTO 
Congresso. 
Estadia no Hotel Avenida em regime de APA. 
 
DIA 15 E 16 SEP 18 – MAPUTO /KRUGER/ MAPUTO 
Dia 15 Sep 18: 
08h00: Viagem em autocarro até Malalane.  
09h00-09h30: Alfândega e entrada na África do Sul. 
11h00: Chegada ao Pestana Kruger Lodge e almoço. 
16h00: Safari ao pôs do sol/noturno em jeeps abertos no interior do Parque nacional. 
19h00: Regresso ao Lodge e jantar. 
Estadia no Pestana Kruger Lodge em regime de Pensão Completa. 
Dia 16 Sep 18: 
06h00: Safari de meio dia em jeeps aberto. 
12h00: Regresso ao Lodge e almoço. 
15h00-16h00: Transfer de volta a Maputo. 
Estadia no Hotel Avenida em regime de APA. 
 
DIA 17 SEP 18 – MAPUTO / PORTUGAL  
06h00: Transfer para Aeroporto de Maputo. 
08h30: Embarque para Lisboa. 

Fim dos nossos serviços  
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APA – Pequeno-almoço incluído | MP – Meia Pensão | PC – Pensão Completa  
 

 Tipo de Alojamento Duplo Individual 

Preço por pessoa :  5 Noites no Hotel Avenida 5* e 1 Noite no Hotel Pestana Kruger € 2350.00  € 2410.00  

Preços Incluem: Voos; 6 Nts conforme programa em regime de alojamento e pequeno  almoço; Transfer entre Aeroporto de Maputo/Hotel/Aeroporto 
de Maputo;  City Tour no dia 11 Setembro com almoço  incluído; visita técnica a barragem dos pequenos Libombos; jantar de gala; Seguro de viagem. 
Preços não Incluem:  Passaportes; Vistos; Bebidas; Early Check-In & Late Check-Out; Extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver 
devidamente especificado como incluído. 

Notas: 
Obrigatório Visto de Múltiplas entradas para passei o ao Kruger.  
Obrigatória a apresentação do Passaporte para entra r no Kruger. 

Grupo mínimo de 25 participantes 
Inscrições até 14 Julho com 50% de sinalização, reembolsável caso o grupo não se concretize até esta data. 
Após o dia 14 Julho, a viagem continua a ser viável e continuaremos a aceitar inscrições que serão confirmadas 
individualmente com valores disponíveis a cada dia. 
Despesas de cancelamento - grupo: 
-  14 Julho a 17 Agosto – 30% 
- 18 Agosto a 10 Setembro – 100% 

Maputo   


