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MOÇAMBIQUE BEIRA SERVICES 

Catálogo Turismo 2011 

MOÇAMBIQUE 

Turismo de Natureza 

  
 

Parque Nacional da Gorongosa  
                                                                     
“Situado na Província de Sofala, no extremo sul do Grande Vale do Rift da África Oriental, inclui o vale 
e parte dos planaltos circundantes entre as cidades do Chimoio e da Beira. O Parque Nacional da 
Gorongosa é um tesouro de Moçambique que proporciona benefícios ambientais, educacionais, 
estéticos, recreativos e económicos a toda a humanidade. 
As inundações sazonais do vale, constituído por um mosaico de diferentes tipos de solo, criaram uma 
diversidade de ecossistemas distintos. As pradarias são salpicadas por áreas de acácias, savana, 
floresta seca em zonas de areia, lagunas enchidas sazonalmente. Os planaltos contêm florestas de 
miombo e de montanha e uma espectacular floresta húmida no sopé de uma série de desfiladeiros 
calcários.  
A fauna do Parque é constituída por leões, elefantes, búfalos, leopardos, hipópotamos, crocodilos, 
zebras, pala-pala, inhala, inhacoso/piva, impala, imbabala, chango, oribi, gondonga, facocero, porco 
do mato, gato serval, civeta, geneta, macaco cão e macaco de cara preta. 
Esta combinação de características únicas deu origem a uma das mais densas populações de vida 
selvagem de toda a África”. 
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Parque Nacional da Gorongosa – Alojamento 

 
 
Tipo de alojamento Preço por 

quarto/noite 
Cabanas  duplo (inclui pequeno almoço) USD 126,00 
Cabanas individual (inclui pequeno almoço) USD 96,00 
Cabanas familiar (inclui pequeno almoço) USD 192,00 
Family and Backpacker  cama dupla (inclui pequeno almoço) USD 60,00  
Family and Backpacker cama individual (inclui pequeno almoço) USD 39,00 
Platfom Tents duplo (inclui pequeno almoço) USD 65,00 
Platfom Tents individual (inclui pequeno almoço) USD 48,00 
Camping Consulte-nos 
Transfers Beira / Chitengo Consulte-nos 

Parque Nacional da Gorongosa – Actividades 

          
 
Safari em jipe com guia (min. 2 pessoas, max. 10 pessoas) USD 25,00/pessoa 
Safari privativo (mín. 6 pessoas) USD 33,00/pessoa 
Safari personalizado (mín. 6 pessoas) USD 33,00/pessoa 
Safari com o seu próprio carro e guia do Parque – 3h00 USD 34,00 
Safari com o seu próprio carro e guia do Parque – ½ dia USD 44,00 
Pequeno almoço no Miradouro dos Hipópotamos (mín. 4 pessoas) USD 42,00/pessoa 
Pôr do Sol na Casa dos Leões (mín. 4 pessoas) USD 25,00/pessoa 
Pôr do Sol em Bué Maria (mín. 2 pessoas) USD 20,00/pessoa 
Visita à Comunidade de Vinho (mín. 2 pessoas) USD 10,00/pessoa 
Caminhada matinal para observação de pássaros (mín. 2 pessoas) USD 10,00/pessoa 
Visita ao Centro de Ed. Comunitária e Floresta de Miombo (mín. 2 pessoas) USD 17,00/pessoa 
Caminhada às Cascatas da Serra da Gorongosa (mín. 2 pessoas) USD 42,00/pessoa 

Consulte-nos sobre as especificações e as recomendações de segurança de cada actividade. 
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M’PHINGWE CAMP 
Catapu 

 
M’phingwe (pronunciado impingué) está situado na concessão florestal de Catapu na zona centro de 
Moçambique 32 km a sul do Rio Zambeze, na auto-estrada Norte-Sul, ideal para pernoitar e uma excelente 
oportunidade para observar os pássaros, as borboletas e a flora da área. 
Já foram identificadas mais de 75 espécies de pássaros e 240 árvores indígenas. Catapu está classificado, pela 
Sasol, como um dos 200 melhores locais para observação de pássaros na África Austral. Para além de pássaros e 
árvores também se podem ver pequenos antílopes como suni, gazela vermelha e nyala, no acampamento e 
arredores. Expressamente proibido caçar. 
 
M’phingwe fica a curta distância de vários sítios de interesse incluindo a sepultura de Mary Moffat (esposa de 
David Livingstone) na Missão de Chupanga (60 km), a Reserva Florestal de Inhaminga e Coutadas adjacentes 
(Concessões de caça – 30 km), a nova Ponte sobre o Rio Zambeze (35 km) e a Ponte de Sena que é a Ponte 
ferroviária de metal de vão único de maior extensão no hemisfério sul (100 km).  

Alojamento 
Tipo de alojamento (sem pequeno almoço) Preço por  

noite 
Cabana 25 – ideal para familias e grupos. Dispõe de 3 quartos (6 pax) e um quarto de 
banho privativo. 

 
Meticais 1.850,00  

Cabana 20 – dispõe de 2 quartos separados por uma varanda (4 pax) e um quarto de 
banho privativo. 

 
Meticais 1.350,00 

Cabana 24 – ideal para familias. Cabana privada com 2 quartos (4 pax), quarto de banho 
privativo e sala de estar. 

 
Meticais 1.450,00 

Cabanas 21 e 23 – Cabanas de madeira, cada uma com 2 camas de 3/4, quarto de banho 
privativo e sala de estar separada. 

1 pax – Mtn 900,00 
2 pax – Mtn 1.450,00 

Cabanas 1 e 2 – Cabanas de madeira, cada uma com 2 camas de solteiro, quarto de 
banho privativo externo. 

1 pax – Mtn 700,00 
2 pax – Mtn 1.050,00 

Cabanas 3 a 7 – 5 cabanas rústicas, cada uma com 2 camas de solteiro e quarto de 
banho. 

1 pax – Mtn 500,00 
2 pax – Mtn 850,00 

Nota: não é permitido acampar nem cozinhar nas cabanas. 
O restaurante oferece um menu variado com comida caseira de alta qualidade para residentes e não residentes. 
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CUACUA LODGE 
CAIA 

 
Atravesse a belíssima ponte sobre o Rio Zambeze (no sentido sul-norte) e deslumbre-se com a paisagem deste 
Lodge.  
Inserido numa grande area verde, aproveite a piscina e tire umas horas para passear na natureza. Ao final da 
tarde, reserve um tempo para apreciar o rio Zambeze a partir do restaurante e fique para apreciar a boa 
gastronomia ao jantar.  
Durante a estadia visite a região, conviva com as comunidades locais, usufrua da sua cultura e aprecie a fauna e 
a flora.  

 
Alojamento 

Tipo de alojamento (com pequeno almoço) Preço por  
quarto/noite 

Casas pequenas – Casa 1, 2 e 3 – individual USD 65,00 
Casas pequenas – Casa 1, 2 e 3 - duplo USD 75,00 
Casas grandes – Casa 4 e 5 (casas de 2 quartos com alojamento ate 5 pessoas podendo 
partilhar a casa) - Individual 

 
USD 75,00 

Casas grandes – Casa 4 e 5 (casas de 2 quartos com alojamento ate 5 pessoas podendo 
partilhar a casa) - Duplo 

 
USD 85,00 

Casas grandes – Casa 4 e 5 (casas de 2 quartos com alojamento ate 5 pessoas podendo 
partilhar a casa) - Triplo 

 
USD 105,00 

Casas grandes – Casa 4 e 5 (casas de 2 quartos com alojamento ate 5 pessoas podendo 
partilhar a casa) - 4 pessoas 

 
USD 120,00 

Casas grandes – Casa 4 e 5 (casas de 2 quartos com alojamento ate 5 pessoas podendo 
partilhar a casa) - 5 pessoas 

 
USD 130,00 

Lodge II – (casas de 4 quartos com 3 camas cada podendo partilhar a casa) - Individual USD 35,00 
Lodge II – (casas de 4 quartos com 3 camas cada podendo partilhar a casa) – duplo USD 40,00 
Lodge II – (casas de 4 quartos com 3 camas cada podendo partilhar a casa) - triplo USD 50,00 
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África do Sul 

 

 
 

CASA DO MATO 
MARLOTH PARK 

 
Regresse às origens e recupere a paz e a tranquilidade. Na Casa do Mato relaxe ao som dos pássaros, 
veja os animais beber água no bebedouro e, ao entardecer, escute os leões, as hienas e os 
hipópotamos. A Casa do Mato está inserida no habitat natural de vários animais dentro de Marloth 
Park, a 15 km do Kruger Park.  
Desfrute da ausência de barulho e concentre-se nos pequenos sons da natureza. Aprecie as cores do 
mato e ao pôr do sol deite-se nas redes ou nas almofadas na varanda e deixe-se embalar pelos tons do 
crepúsculo. 
Na Casa do Mato há livros espalhados pela casa e jogos para preencher um serão.  
Dada a proximidade do Kruger National Park (apenas 15 km), é possível combinar momentos mais 
caseiros com passeios ao Kruger durante o dia.  

 

ALOJAMENTO 
 
 
Tipo de alojamento Preço por noite 
Casa com duas suites com cama de casal e casa de banho, uma mezzanine com duas 
camas de solteiro e uma sala comum (espaço de refeições, cozinha e sala de estar) e 
uma varanda.  

 
 

Rands 825,00 



Edificio CPMZ Pipeline – Macuti – Beira      Tel. 00258.821325290 – 00258.843000322 
mocambique.beira.services@gmail.com      Siga-nos no Facebook (Mocambique Beira Services) 

 

Praias 

Beira - Jardim das Velas – Situado na primeira linha da praia na zona do Macúti/Estoril, lodge de 
estilo mediterrânico, com “braai” nos jardins para uso exclusivo dos clientes. 
 

                                         
 
Tipo de alojamento (sem pequeno almoço) Preço por 

quarto/noite 
Quartos familiares USD 110,00 
Quartos simples USD 95,00 

 

 
 

Inhassoro – Casa Luna - a meio caminho entre Maputo e a Beira, faça uma pausa para aproveitar a 
praia. Ideal para um fim de semana romantico ou para férias em família. Restaurante e piscina. 
 Época Baixa Época Alta 

20 a 26.04.2011  
Natal e Ano Novo 

Tipo de alojamento Preço quarto / noite Preço quarto / noite 
Chalet sem pequeno almoço 2.400,00 meticais 3.500,00 meticais 
Chalet com pequeno almoço 2.800,00 meticais 3.900,00 meticais 
Tendas sem pequeno almoço 2.200,00 meticais 3.000,00 meticais 
Tendas com pequeno almoço 2.600,00 meticais 3.400,00 meticais 
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Vilanculos - Villas do Índico – Venha desfrutar da hospitalidade deste maravilhoso lugar rodeado 
de jardins tropicais.  As suites gozam da brisa fresca marítima e de belas vistas panorâmicas.  Elegantemente 
decoradas ao estilo europeu,  incluem elementos de influência cultural Africana que criam um ambiente original 
e acolhedor onde o conforto, o bom gosto e a hospitalidade estão de mãos dadas para o receber...  

         
Tipo de alojamento Preço por 

quarto/noite B/B 
Quarto duplo com pequeno almoço USD 150,00 
Quarto duplo em meia pensão USD 200,00 
Quarto duplo em pensão completa USD 250,00 

 

 

 
Vilanculos - Villas do Índico – Actividades 

   
 
Aluguer veículo 4x4 equipado USD 100,00/dia 
Aluguer barco de pesca USD 400,00/dia 
Passeio / Safari a cavalo nas dunas e praia USD 75,00 /pessoa 
Passeio em barco à vela (dhow) ao Parque Nacional do Bazaruto USD 100,00/pessoa 
Passeio Ecológico – Ilhas de Bazaruto – Benguerra e Sta. Carolina com snorkling USD 120,00/pessoa 
Actividades de mergulho USD 185,00/pessoa 
Passeios para observação de pássaros USD 80,00/pessoa 
4x4 Camping truck USD 15,00/dia 
Camping USD 10,00/pessoa/dia 
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Inhambane - Casa do Capitão – Situado sobre a baía, com belíssimos espaços interiores e 
exteriores, restaurante e piscina.  

                
Tipo de alojamento Low Season – 

Quarto/noite B/B 
05.10 a 14.12 

Peak Season - 
Quarto/noite B/B 
14.12 a 17.01 

Quarto Duplo Standard Consulte-nos Consulte-nos 

Quarto Individual Standard Consulte-nos Consulte-nos 

Suite Luxury DBB (jantar e pequeno almoço) Consulte-nos Consulte-nos 

Suite Luxury – Individual DBB (jantar e pequeno almoço) Consulte-nos Consulte-nos 
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Cidades 

Maputo – Hotel VIP MAPUTO – Ideal para viagens de negócios à cidade de Maputo, o hotel 
situa-se na Av. 25 de Setembro, uma das mais importantes vias comerciais. Dispõe de 6 salas de conferências e 
um centro de congressos. Restaurante e piscina. 

 

 
Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 

quarto/noite B/B 
Quarto Standard duplo 6.500 meticais 
Quarto Standard individual 6.000 meticais 
Suite Junior duplo 8.300 meticais 
Suite Junior individual 7.800 meticais 
Suite Executiva duplo 9.400 meticais 
Suite Executiva individual 8.900 meticais 
Quarto Familiar duplo 8.800 meticais 
Cama extra 1.400 meticais 

 

Beira – SENA HOTEL – situado na melhor zona da cidade, ideal para viagens de negócios, reune o 

conforto e o elevado nível de qualidade.  

 
 
Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 

quarto/noite B/B 
Quarto Standard duplo USD 130,00 
Quarto Standard individual USD 120,00 
Quarto King 2 camas duplo USD 170,00 
Quarto King 2 camas individual USD 150,00 
Quarto King 1 cama  USD 180,00 
Suite Queen USD 165,00 
Suite Executiva USD 190,00 
Suite Nupcial USD 250,00 
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Chimoio – Hotel Inter-Chimoio – situado no centro da cidade, ideal para viagens de negócios. 
Dipõe de internet, salas de conferencia, salão multiusos para banquetes ou seminários, transfer gratuito 
de/para o aeroporto, estacionamento. 

   
 
Tipo de alojamento com pequeno almoço buffet Preço por 

quarto/noite B/B 
Standard 3.500 meticais 
Junior Suite (não fumadores) 4.200 meticais 
VIP Suite (não fumadores) 8.000 meticais 
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ZIMBABWE 

 

 

Inn on the Vumba – Situado na montanha, a 10 minutos de Mutare. Dois cottages e 18 quartos, 
restaurante, bar, piscina. Atracções nas proximidades: Montanhas do Vumba, Jardim Botânico, Golf Leopard 
Rock, Casino, Parque Natural Cecil Kop, Jardins La Rochelle.  
 

                                                                                                               
Tipo de alojamento Preço por 

quarto/noite B/B 
Cottage DeLuxe – duplo  USD 100,00 
Cottage DeLuxe – single  USD 75,00 
Quarto duplo  USD 80,00 
Quarto individual  USD 60,00 
Cama extra adulto   USD 40,00 
Cama extra criança até aos 12 anos USD 28,00 
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Inn on Rupurara – Situado a 5 minutos de Juliasdale. 16 quartos sobre a barragem ou com vista 
panorâmica, bar vinícola, restaurante, piscina, sauna. Atracções nas proximidades: Golf Claremont, Casino 
Montclair, Safaris, Cascatas, Pesca. 
 

                                                                                      
Tipo de alojamento Preço por 

quarto/noite B/B 
Quarto duplo USD 160,00 
Quarto individual USD 104,00 
Cama extra criança até aos 12 anos USD 52,00 
 

 

 

Pine Tree Inn – Situado num vale perto de Juliasdale rodeado de luxuriantes jardins. Treze quartos, 
restaurante. Atracções nas proximidades: Golf Montclair e Claremont, Pesca, Hipismo.  
 

                                                                                  
Tipo de alojamento Preço por 

quarto/noite B/B 
Quarto duplo Jardim USD 100,00 
Quarto individual Jardim USD 75,00 
Quarto duplo USD 80,00 
Quarto individual USD 60,00 
Cama extra adulto USD 40,00 
Cama extra criança até aos 12 anos USD 28,00 
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Norma Jeans Lake View Resort – Situado sobre o Lago Mutirikwe, Masvingo, rodeado por 
luxuriantes jardins.  Restaurante e terraço. Atracções nas proximidades: Great Zimbabwe Monument. 
 

                                             
                        
Tipo de alojamento Preço por 

quarto/noite 
Quarto duplo Jardim (inclui pequeno almoço) USD 80,00 
Quarto individual Jardim (inclui pequeno almoço) USD 60,00 
Cama extra adulto (inclui pequeno almoço) USD 40,00 
Cama extra criança até aos 12 anos  (inclui pequeno almoço) USD 28,00 
Self Catering Lodges - adulto USD 25,00 
Self Catering Lodges - criança USD 15,00 
 

 

Chishakwe – Situado perto de Birchenough Bridge, oferece o conforto de alojamento em chalets com vista 
sobre o rio Msaize. Restaurante e piscina. Actividades: safaris, passeios a cavalo, canoagem, pesca, observação 
de pássaros, visitas a plantações de chá e café, etc.  
 
 

                       
 
Tipo de alojamento Preço por 

quarto/noite 
Quarto duplo (incluindo refeições e 2 actividades standard) USD 276,00 
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Condições Gerais: 

1. Despesas de cancelamento de reservas: de acordo com as condições estabelecidas por cada unidade hoteleira. 
Consulte-nos no acto da reserva. 

2. Alteração ao Preço - Os preços constantes deste programa, estão baseados nos custos dos serviços e taxas de 
câmbio vigentes à data da sua impressão, pelo que estão sujeitos à alteração que resulte das variações no custo de 
direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da estadia, o 
cliente será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento 
verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica "Impossibilidade 
de Cumprimento". 

3. Reembolsos -  Depois de iniciada a estadia não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo 
cliente. A não prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas não imputáveis à agência 
organizadora e caso não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere ao cliente o direito de ser 
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e dos efectivamente prestados. 

4. Impossibilidade de Cumprimento -  Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante do programa de estadia, tem o cliente direito a 
desistir da mesma, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas podendo, em alternativa, 
aceitar uma alteração ou variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis à agência organizadora vierem a 
determinar a anulação da reserva, pode o cliente ainda optar por outra reserva de preço equivalente. Se a viagem 
organizada proposta em substituição for de preço inferior, será o cliente reembolsado da respectiva diferença. 


