GLOCAL Travel Experiences
SOUTH AFRICA & AROUND

Pelo Kruger Park, conduzir lado a lado tantas vezes com zebras ou
elefantes por perto, e não só, apreciar búfalos e leões no seu
habitat natural.
Atravessar o rural Lesoto com as suas espetaculares estradas sinuosas.
Sani Pass será um dos momentos altos, e as montanhas de
Drakensberg são de cortar a respiração.
Em Moçambique, 3 dias de descanso, com visita a Maputo, disfrutar
das belas praias da Ponta do Ouro, visitar uma reserva de elefantes
pelas aldeias da costa do Índico.
Joanesburgo, cidade com grande variedade de oferta cultural,
restaurantes e espaços noturnos de referência, será o “ponto” de

Será, assim o esperamos sinceramente, uma viagem épica!
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INFORMAÇÃO GERAL
Temperatura prevista - 25° - 30°
Pagamentos locais - Cartão débito/crédito. Levantamentos em ATMs.
Moeda Hora - GMTC/UTC mais uma, duas ou 3 horas.
Línguas - Inglês, Português.
Comunicação - GSM 900. Normal.
Corrente eléctrica - 220v / 50 Hz. Europlug.Não é necessário adaptador.

DIFERENÇAS CULTURAIS:
Hábitos e gastronomia com poucas
diferenças, fácil adaptação.

ESFORÇO FÍSICO:
Médio/Baixo - Transporte: Mota.
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PRINCIPAIS ATRACÇÕES
- Joanesburgo (África do Sul)
- Cordilheira Drakensberg (Lesoto)
- Ponta do Ouro (Moçambique)

VOOS (PREVISTOS)
- Com escalas, entre 10h e 15h, Porto - Joanesburgo, entre
10h e 15h Joanesburgo - Porto.

PERCURSO (PREVISTO)
de descanso ), em vias degradadas ou "por asfaltar".
- Entre 2800 km e 3000 km
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ITINERÁRIO (PREVISTO)
Dia 05 - Partida do Porto
Dia 06 - Chegada a Joanesburgo (África do Sul)
Dia 07 - Joanesburgo > Letseng-la-Terae (Lesoto) | 420 km
Dia 08 - Letseng-la-Terae > Sani Pass > Himeville > Pietermaritzburg
(África do Sul) | 290 km
Dia 09 - Pietermaritzburg > Ponta do Ouro (Moçambique) | 511 km
Dia 10 - Ponta do Ouro
Dia 11 - Ponta do Ouro
Dia 12 - Ponta do Ouro > Malelane (África do Sul) | 282 km
Dia 13 - Malelane | Kruger Park (África do Sul)
Dia 14 - Malelane > Joanesbrugo | 405 km
Dia 15 - Joanesburgo | Regresso
Dia 16 - Chegada ao Porto
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PREÇOS
- Condutor + mota: 3.000 + IVA
- Acompanhante: 1.900€ + IVA
viagem é feita , devido à possível oscilação do preço dos voos ou
alteração das datas da viagem.
- Valor sinal (para compra imediata dos voos) - 700€ por pessoa,
IBAN PT50 0007 0000 0036 5115 1792 3, Glocal Travel Experiences, Lda.

INCLUÍDO
- Voos: Porto - Joanesburgo - Porto.
- Aluguer de mota 8 dias (exemplo Yamaha T7 / Yamaha XT 660r /
XT 660z Teneré.
- Alojamento com meia pensão (9 noites). Ex. Hoteis (3 ou 4 estrelas),
alojamentos locais, Chalés, Albergues, quarto duplo ou triplo com
WC privativo.
- 10 jantares.
- 9 pequenos almoços.
- Guia Glocal em moto.
- Acompanhante com viatura de assistência durante todo o percurso
(viatura disponível também para o(s) acompanhante(s)). Mínimo 12
- Seguro de viagem.

- Vídeo reportagem.
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EXCLUÍDO
- Extras pessoais.
- Caução para aluguer da viatura.

- Gasolina.
- Visto transito Moçambique (entre 30 e 50€).

NÃO ESQUECER, ALGUMAS NOTAS:
- Lanterna.
- Impermeável.
- Óculos de sol.
- Seguro de acidentes pessoais (recomendado).
- Equipamento completo, com proteções (temperaturas podem variar
- Protector solar.
- Camel bag (água).
- Consulta do viajante.
- Aloquete.
- Medicamentos: Aconselhamos trazer receita médica dos medicamentos a
tomar durante a viagem.
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BAGAGEM
Seguirá na viatura de assistência.
É aconselhável levar mochila confortável para passeios a pé. Trazer o
mínimo essencial e indispensável, pois normalmente o peso é inimigo
do conforto. O serviço de lavandaria estará disponível em alguns locais
dos nossos alojamentos

DINHEIRO
MB e caixas para levantamento disponíveis, assim como pagamentos
com cartão débito / crédito.

SAÚDE
Sugestão: consulta do viajante.
Para obter marcações e locais de consulta, aceder ao portal saúde do
Ministério da Saúde.

ALOJAMENTO E HOTELARIA
Esta escolha é da nossa inteira responsabilidade. O projecto “GLOCAL
harmonia com as gentes e costumes locais é uma prioridade, assim
como o convívio! Apostamos no apoio às comunidades dos Países,
sustentando o seu desenvolvimento social e cultural. Acreditamos que
as experiências “GLOCAL” contribuem para o enriquecimento pessoal
de cada viajante.
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DOCUMENTAÇÃO
- Carta de condução válida/carta internacional (adquirir ACP).
- Seguro de acidentes pessoais.
- Passaporte, com validade superior a seis meses após a data de saída
do País.

TOUR LÍDER | NUNO DUARTE
Nuno Duarte é o “Tour Líder” desta viagem e mentor deste projeto. Tem 42 anos, Engenheiro Mecânico de formação, é um
apaixonado por viagens e veículos motorizados. Normalmente combina ambos nas aventuras que organiza.
Percorreu já mais de meio milhão de km, e conta com mais de 100 países visitados. Destacou-se também na participação e
organização de várias Expedições, em 2 e 4 rodas, na América do Sul, de Portugal à Mongólia, de Portugal ao Quirguistão,
do Quirguistão à Georgia , em Marrocos, Mauritânia, Senegal e do Porto a Bissau. É ele o acompanhante de todos os grupos

SOUTH AFRICA & AROUND 2019:
PRÉ-INSCRIÇÃO:

Ver álbum >
Link >

ALGUNS VÍDEOS DE LOCAIS ONDE IREMOS ESTAR/PASSAR :
- On the road

Ver vídeo >

- Joanesburgo

Ver vídeo >
Ver vídeo >

- Drakensgerg

Ver vídeo >
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mente civil, por eventuais infortúnios que possam ocorrer durante as viagens realizadas, seja nas viagens propriamente
ditas, estadias ou outros percursos, como sendo o caso de circunstâncias de força maior, catástrofes naturais ou outros
intempéries de natureza semelhante, roubos, ou outros que sejam alheios à vontade e intervenção da GLOCAL Travel
Experiences. Também não será a GLOCAL travel experiences responsável por quaisquer danos pessoais ou ofensas à
dos seguros pessoais, de viagem, de saúde ou outros que entendam ser necessários para protecção de pessoas e bens (*).

companhias em causa, auxiliar na documentação necessária e demais informação por esta solicitada, escusando-se,
todavia, a assumir qualquer custo inerente a tais alterações ou cancelamentos.
Todos os clientes terão o aconselhamento e apoio necessário para tratamento destes assuntos, por parte da GLOCAL

tratamento de um problema, seja este de que natureza ou complexidade for.
Para qualquer outra dúvida ou questão, deverá a GLOCAL Travel Experiences ser contactada - para os contactos + 351
938330134 / nunoduarte@glocal.pt - antes da adjudicação de qualquer serviço ou pacote de viagem, prestando esta, de
imediato, todo e qualquer esclarecimento que repute por necessário.

bem estar e a segurança dos seus clientes durante toda a expedição.
manifestarem oportunamente e sempre com a antecedência mínima de 2 semanas face à data de início da viagem, uma
Companhia de Seguros para cobertura dos riscos inerentes.

Em caso de desistência, até 45 dias antes do início da Expedição, será devolvido o valor pago
á data.

CONTACTOS
Nuno Duarte - T. +351 938 330 134 | Email. nunoduarte@glocal.pt
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