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4 de Fevereiro de 2017 

 

 

COMITÉ REGIONAL PARA A ÁFRICA  

 

ORIGINAL: INGLÊS 

Sexagésima sétima sessão 

Victoria Falls, República do Zimbabwe, 28 de Agosto a 1 de Setembro de 2017 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO 

 

 
 

Estimado participante, 

 

O governo da República do Zimbabwe tem o prazer de lhe dar as boas-vindas a Victoria Falls para a 

sexagésima sessão do Comité Regional da OMS para a África (RC67). O Comité Regional será 

realizado de 28 de Agosto a 1 de Setembro de 2017 no Elephant Hills Hotel, na cidade de Victoria Falls, 

no Zimbabwe. 

 

Indicam-se seguidamente algumas informações gerais úteis sobre as disposições logísticas e de viagem 

para a reunião do Comité Regional, e sobre Victoria Falls. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE VISTOS 

 

Os cidadãos de alguns países necessitam de visto para entrar no Zimbabwe.  

 

Existem 3 categorias: 

 

Categoria A: Países cujos cidadãos NÃO necessitam de visto. Estes participantes não precisam de fazer 

nada, e serão autorizados a entrar livremente em qualquer posto de fronteira. 

 

Categoria B: Países cujos cidadãos podem receber um visto de entrada no Zimbabwe à chegada no país 

mediante o pagamento da taxa de visto. A forma mais fácil de obter o visto será à chegada ao aeroporto 

ou posto de fronteira.  

 

http://www.victoriafalls-guide.net/where-is-zimbabwe.html
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Categoria C: Países cujos cidadãos precisam de obter um visto do Zimbabwe antes de iniciarem 

a viagem. O visto pode ser requerido no Alto Comissariado do Zimbabwe no seu país de 

residência ou mais facilmente fazendo-o online - clique nesta ligação Zimbabwe e-visa para mais 

pormenores e visite a página oficial na Internet do Departamento de Imigração do Zimbabwe: 

www.evisa.gov.zw para saber todas as informações sobre os requisitos e taxas de visto. 

 

Para todas as categorias é preciso de: 

 

a) Um passaporte com uma validade de pelo menos 6 meses a contar da data de entrada  

b) Um bilhete de regresso ao seu país (ou dinheiro suficiente para comprar um bilhete) 

c) Fundos suficientes para cobrir a sua estadia no Zimbabwe 

d) Páginas em branco suficientes no seu passaporte para o necessário visto de entrada  

 

COMO CHEGAR - LOCAIS E TRANSPORTES 

 

Para mais informações sobre o local do RC67, clique na ligação  

http://www.elephanthillshotel.com/ e visite a página oficial na Internet do local da conferência. 

 

O aeroporto de Victoria Falls recebe vários voos diários de Joanesburgo e dois a três voos 

semanais de Nairobi e de Adis Abeba. Recomenda-se vivamente que os participantes viagem 

directamente para o aeroporto de Victoria Falls. 

 

Os transferes do aeroporto de Victoria Falls de e para o seu hotel serão organizados pelo 

Secretariado do RC67. Por conseguinte, certifique-se de que fornece os detalhes do seu voo ao 

Secretariado do RC67 o mais cedo possível, e o mais tardar até 10 de agosto de 2017.   

 

Alternativamente, poderá organizar o seu transfer directamente com o hotel que escolher para a 

sua estadia. Neste caso, assegure-se de que fornece os detalhes do seu voo ao hotel em questão. A 

taxa de transfer dos hotéis ronda os 30 dólares americanos. A cidade de Victoria Falls fica a 22 

km do aeroporto.  

 

Estarão disponíveis transferes dos hotéis na lista do Apêndice 1 de e para o local da conferência, 

no final das sessões diárias, para todos os participantes. A Organização não providenciará 

transporte durante os intervalos para o almoço. Os almoços terão lugar no local da conferência. 

 

 HOTÉIS RECOMENDADOS 

 

A lista de hotéis escolhidos para a sexagésima sétima sessão do Comité Regional encontra-se em 

anexo no Apêndice 1. Recomenda-se que faça a sua reserva de hotel num destes hotéis para poder 

beneficiar do serviço de transfere que será disponibilizado pela organização da conferência, entre 

estes hotéis e o Elephant Hills Hotel onde se realizará a conferência.  

 

https://www.evisa.gov.zw/
http://www.evisa.gov.zw/
http://www.elephanthillshotel.com/
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Solicita-se aos participantes que façam a sua reserva directamente com os hotéis 

recomendados. É aconselhável fazer a reserva o mais cedo possível porque os quartos vão ficar 

rapidamente indisponíveis devido à procura muito elevada durante o período do Comité 

Regional. Para efectuar uma reserva num hotel, consulte o Apêndice 1 onde encontrará as tarifas 

dos quartos, os endereços e os contactos de cada hotel. 

 

  REGISTO E CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

As informações sobre confirmação da participação, incluindo os detalhes do voo, os requisitos de 

visto e as reservas de hotel devem ser comunicadas através do “Formulário de Registo” para o 

endereço de correio electrónico RC67confirmation@who.int.  

 

Os participantes terão de se registar no local da reunião e obter os cartões de identificação antes 

da abertura da reunião. O local de registo será na entrada do Elephant Hills Hotel. Por razões de 

identificação e de segurança, os cartões de identificação deverão ser usados em permanência por 

todos os participantes  durante a reunião do Comité e nas funções sociais oficiais. 

 

O registo no local terá início a partir de 26 de Agosto de 2017 (sujeito a alteração) na entrada 

do Elephant Hills Hotel, em Victoria Falls. 

 

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO  

 

As pausas e o almoço serão servidos gratuitamente aos participantes durante a reunião. Estarão 

disponíveis outros serviços para refrescos e refeições nos 4 restaurantes e 3 bares do Elephant 

Hills Hotel. 

 

   INFORMAÇÃO GERAL SOBRE VICTORIA FALLS 

 

Victoria Falls situa-se no maior Parque Nacional do Zimbabwe, tendo sido declarada Património 

Mundial da Humanidade em 1989 por ser uma das mais espectaculares cataratas do mundo. 

Quando o rio transborda, as Falls tornam-se na maior cortina de água do mundo. As Falls e a 

floresta tropical circundante estão preservadas num Parque Nacional de 23,4 km, que forma um 

dos quatro locais no Zimbabwe que são Património Mundial da Humanidade. 

 

SERVIÇOS ADUANEIROS DO ZIMBABWE (AUTORIDADES FISCAIS) 

 

A importação de divisas para o Zimbabwe não é limitada. Isto significa que qualquer pessoa pode 

trazer qualquer montante de divisas para o país. No entanto, incentivam-se todos os visitantes ao 

Zimbabwe a preencherem um Formulário de Declaração de Bagagem (Formulário 47) e a 

declararem a divisa que têm em sua posse ao chegarem ao país. Os formulários de declaração 

processados podem ser usados para facilitar  re-exportação do saldo remanescente de divisas que 

mailto:RC67confirmation@who.int
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os participantes possam ter em sua posse no final da visita ao Zimbabwe, caso este exceda o 

limite autorizado de exportação. 

 

 

A exportação de dinheiro está limitada a 1000 dólares americanos ou 1000 euros por pessoa.  

 

CLIMA 

 

O mês de Agosto pertence à época seca, com dias quentes a muito quentes e noites frescas, por 

vezes ventosas. As temperaturas médias altas durante o dia chegam aos 29°C (84°F) e as médias 

baixas à noite são de 10°C (50°F). Por isso, deverá trazer vestuário adequado. 

 

MOEDA 

 

O Zimbabwe tem um sistema multi-moedas que inclui o Dólar dos Estados Unidos (US$), o Rand 

da África do Sul (ZAR) e o Pula do Botsuana. Aplicam-se taxas cruzadas entre estas moedas de 

acordo com as taxas de câmbio em vigor. O Zimbabwe também usa “Bond Notes”, nas 

denominações de US$ 2 e US$ 5. Estas são intercambiáveis à taxa de 1:1 com o dólar americano, 

mas podem APENAS ser usadas no Zimbabwe, pelo que têm de ser convertidas de novo em 

dólares antes de o visitante deixar o país. Há grande disponibilidade de máquinas ATM nos hotéis 

e na cidade. São aceites cartões VISA, e agora algumas ATM aceitam também cartões 

MasterCard, embora seja recomendável que viaje com dinheiro. 

 

TELEMÓVEIS  

 

Para funcionar no Zimbabwe, o seu telemóvel deverá estar desbloqueado. O serviço de roaming 

está disponível, sujeito às tarifas de roaming e desde que tenha activado este serviço junto da sua 

operadora do seu país. Em alternativa, poderá facilmente comprar cartões SIM locais. Existem 3 

operadoras principais – Econet, NetOne e Telecel. 

 

O acesso à Internet é fácil e pode ser feito de diferentes maneiras. A maioria dos alojamentos tem 

acesso à Internet, muitos com ligação sem fios (Wi-Fi) nos quartos e nas zonas públicas 

APENAS para os clientes. Verifique a disponibilidade quando efectuar a reserva. O acesso Wi-Fi 

de terceira geração (3G) está disponível na Econet e na NetOne. Este serviço fornece um acesso 

razoavelmente rápido à Internet. 

 

Código internacional de acesso para Victoria Falls + (Código do país 263) (Código de área 13) 

seguido do número local. 

 

REQUISITOS SANITÁRIOS 

 

À chegada ao Zimbabwe os visitantes precisam apenas de ter na sua posse um certificado válido 

de vacinação contra a febre-amarela caso tenham viajado ou vivido em algum dos países 

considerados de risco para a doença. 
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Victoria Falls situa-se numa área de baixo risco de paludismo. No entanto, recomendam-se 

algumas medidas de prevenção. Poderá consultar o seu médico antes de viajar e considerar fazer 

a profilaxia. Durante a sua estadia em Victoria Falls, use repelente de insectos e durma sob a 

protecção de uma rede mosquiteira. A maioria dos hotéis na lista infra dispõe destas redes. 

 

O Centro de Saúde localizado no rés-do-chão do local da conferência, no Elephant Hills Hotel, 

prestará serviços médicos de emergência aos participantes/delegados que participem nas sessões. 

 

A farmácia da cidade está bem abastecida de medicamentos e fármacos sujeitos a prescrição 

médica. No entanto, se estiver a tomar medicamentos sujeitos a prescrição médica, recomenda-se 

que traga medicação suficiente para a sua estadia. 

 

Em caso de emergência médica, contacte os centros ou as pessoas cujos números de telefone 

estão indicados na última página deste boletim informativo. 

 

SEGURANÇA 

 

Victoria Falls é considerada um destino de viagem bastante seguro, com uma população pequena 

e onde há muitos anos não ocorrem quaisquer incidentes graves de segurança. Não obstante, 

existem casos de pequenos furtos e roubo de carteiras, pelo que é aconselhável estar sempre 

vigilante, seja de dia, seja de noite. Aconselha-se que siga as seguintes recomendações: 

 

 Mantenha os objectos de valor fechados à chave no quarto ou na recepção do hotel. 

 NÃO ande com montantes elevados de dinheiro. 

 NÃO se desloque a pé à noite, mesmo por curtas distâncias, porque há animais selvagens nas 

redondezas. Desloque-se sempre de carro ou de táxi. 

 

DESLOCAÇÕES 

 

Andar a pé – na cidade, a maioria dos locais e estabelecimentos ficam a curtas distâncias 

percorríveis a pé. Tenha em atenção que pode deparar-se com animais selvagens.  

 

A cidade de Victoria Falls é circundada por Parques Nacionais e reservas de vida selvagem. É 

isto que a torna num lugar único e maravilhoso onde coexistem pessoas e animais. Os javalis, os 

macacos e os babuínos abundam na cidade; regra geral, estes animais não são perigosos a não ser 

que se sintam encurralados ou sejam provocados. No entanto, os macacos e os babuínos 

tornaram-se habilidosos a roubar tudo aquilo que lhes possa parecer comestível. Mantenha-se 

vigilante se estiver a comer ou se houver algo comestível junto de si, e houver animais destes por 

perto. 

 

É improvável que se possam encontrar outros animais perigosos, como leões e búfalos, no centro 

da saúde, embora sejam avistados regularmente nas estradas que levam para fora da cidade ou 

para os hotéis, como o Victoria Falls Safari Lodge, o Elephant Hills Hotel ou o A Zambezi River 

Lodge. Por isso, NÃO ande a pé entre estes hotéis ou para atracções turísticas como a BIG TREE. 

É preferível apanhar um táxi ou usar um serviço turístico ou de transfer. 
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➢  Serviço de Transporte - A maioria dos hotéis e pousadas dispõe de serviços de transporte 

gratuito, de hora a hora, para o centro da cidade, para outros hotéis e para as cataratas. 

Informe-se na recepção do seu hotel. 

➢  Victoria Falls Tours - Outra alternativa é marcar uma visita guiada da cidade, que inclui 

visitas a lojas de artesanato e mercados locais, bem com a outros locais de interesse. 

➢  Os táxis estão disponíveis e os hotéis poderão chamar um, ou pode facilmente encontrá-los 

na cidade. A tarifa é normalmente 5 a 10 dólares americanos. 

➢  Estão disponíveis bicicletas para alugar no centro da cidade – The Trading Post. Estas 

custam 5 dólares por uma hora, 10 dólares por meio dia e 20 dólares para o dia completo. 

Não existem ciclovias propriamente ditas. 

 

 

 

 

ÁGUA 

 

Não é recomendável beber água canalizada durante a sua estadia em Victoria Falls; existe água 

engarrafada facilmente disponível. 

 

ELECTRICIDADE 

 

A corrente eléctrica no Zimbabwe é de 220–240 volts – fichas quadradas de 3 pernos e 13 

amperes – iguais às do Reino Unido. A maioria dos hotéis terá tomadas para fichas internacionais 

ou adaptadores disponíveis na recepção. Não se esqueça de trazer conversores de corrente para os 

seus aparelhos eléctricos de 110v. 

 

LÍNGUA 

 

O Zimbabwe tem 16 língua oficiais. Inglês, shona e ndebele são as línguas mais faladas no país. 

 

CONTACTOS ÚTEIS  

 

Serviços Médicos: 

 

DMO Vic Falls Hospital – Dr. Kurauone 

Centro de Saúde 

Telefone: +263 776 435 732 

Em caso de emergência - Tel.: 911 

 

Serviços de Segurança: 

 

Chefe de Polícia de Victoria Falls – Jairos Chivona 

Telefone: (Escritório) 013 41323 (Telemóvel) +263 712 879 953, +263 712 879 953  

https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ndebele_language
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Ministério da Saúde e Cuidados Infantis do Zimbabwe: 

 

Brigadeiro-General (Dr.) G Gwinji - Secretariado Permanente 

Dr. R Mudyiradima - PD Planeamento, Monitorização e Avaliação de Políticas  

Dr. G Mhlanga - PD Serviços de Prevenção - Tel.: +263 774 336 026  

Makarawo - PD Serviços Curativos - Tel.: +263 773 288 111 

 

OMS:  

 

Dr. David O. Okello, Representante da OMS no Zimbabwe - +263 772 273 043  

okellod@who.int 

Ngokobi Albert Minyangadou – Responsável de Operações - +263 772 235 296  

minyangadoua@who.int 

Joseph Manjengwa – Transportes e Protocolo - +263 772 511 603 

Odon Mushobekwa – Chefes dos Serviços Administrativos - mushobekwao@who.int 

Eniko Andrea Mankampa Toth - Responsável dos Serviços de Conferência e Protocolo - 

tothe@who.int 

Iribagiza Marie-Paule Rutabuzwa - Responsável dos Serviços de Viagens - +242 068957710 - 

rutabuzwai@who.int 

Abdoulaye Doumbia – Chefe de Segurança da OMS/AFRO - doumbiaa@who.int 

Roland R. E. Rizet – Médico do Escritório Regional da OMS para a África - rizetro@who.int  

 

Apêndice 1: Lista de Hotéis 

Apêndice 2: Formulário de Registo para o RC67  

mailto:okellod@who.int
mailto:minyangadoua@who.int
mailto:mushobekwao@who.int
mailto:tothe@who.int
mailto:rutabuzwai@who.int
mailto:rizetro@who.int
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APÊNDICE 1: LISTA DE HOTÉIS 

N.º Hotel Estrelas Tipo  

de Quarto 

Capaci

dade 

Total 

Disponibilidade 

de Quartos 

Tarifas 

 em 

USD  

Pequeno-

almoço 

incluído 

Serviço de 

Transporte 

(só ida) 

Restaurante Serviço 

de 

Quarto 

Cartões de 

Crédito 

aceites 

Ligação à 

Internet/

Wifi 

Reserva e Política de Cancelamento Telefone Correio 

Electrónico  

1 
Elephant 

Hill  
4 

Standard / 

Individual  
261 100 

90 

Sim 14 USD Sim 24h 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Sim 

A reserva deve ser efectuada até 60 antes 

da chegada. 

Confirmação da reserva com cartão de 

crédito até 30 dias antes da chegada. 

+263 (0) 12 

44 793 

reservations@eleph

anthillsresort.com  
Standard / 

Duplo 

130 

Suite Executiva 11 9 350 

2 Kingdom 4 

Standard / 

Individual  162 113 

212 

Sim 14 USD Sim 24h 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Sim 

A reserva deve ser efectuada até 60 antes 

da chegada. 

Confirmação da reserva com cartão de 

crédito até 30 dias antes da chegada. 

+263 (0) 13 

44 275 

hotels@legacyhotel

s.com 

Standard / Casal 260 

Quartos para 

Famílias 
74 52 

288 

Suite Standard 48 34 320 

Suite Executiva 4 3 392 

3 

Victoria 

Falls 

Hotel 

5 

Standard / 

Individual  
64   

423 

Sim 15 USD Sim 24h 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Sim 

Para garantir a reserva, é necessário um 

depósito não reembolsável de 20% até 30 

após a reserva ser efectuada. 

Pagamento integral menos o depósito até 

45 dias antes da chegada. 

Para reservas feitas nos 30 dias antes da 

chegada, é preciso efectuar o pagamento 

em 48 horas de um depósito não 

reembolsável em 48 horas. 

+263 (0) 13 

44  761 / 51 

enquiries@victoriaf

allshotel.com 

reservationsmgr@v

ictoriafallshotel.co

m 

Deluxe Central 46 Lotação esgotada 455 

Deluxe  - Stable 

Wing 
42   

530 

Suites  9   

A partir 

de 706 

4 Ilala 4 

Standard / 

Individual  
32 

Lotação esgotada 

243 

Sim 16 USD Sim 24h 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Sim 

Pagamento integral antes da chegada. 

Cancelamento 15 a 30 dias antes da 

chegada, 50% da tarifa. 

Cancelamento 15 a 0 dias antes da 

chegada, 100% da tarifa. 

+263 (0) 13 

44  737 /8 /9 

reservations@ilalal

odge.co.za 

Standard / 

Duplo 

340 

Deluxe / 

Individual 
20 

274 

Deluxe / 

Individual 

384 

Suites  5 
A partir 

de 304  

5 

A 

Zambezi 

River 

Lodge 

3 

Standard / 

Individual  
87 

15 

180 

Sim 15 USD Sim 24h 
Visa 

Mastercard 
Sim 

As reservas devem ser feitas pelo menos 3 

meses antes da chegada com cartão de 

crédito. 

Cancelamento 30 a 0 dias antes da 

chegada, 100% da tarifa. 

+263 (0) 13 

44  561 

sbongile.nyambuvi

@rtg.co.zw 

Standard / 

Duplo 

234 

Suite Standard 
2 

356 

Deluxe 
2 

400 

mailto:reservations@elephanthillsresort.com
mailto:reservations@elephanthillsresort.com
mailto:hotels@legacyhotels.com
mailto:hotels@legacyhotels.com
mailto:reservations@ilalalodge.co.za
mailto:reservations@ilalalodge.co.za
mailto:sbongile.nyambuvi@rtg.co.zw
mailto:sbongile.nyambuvi@rtg.co.zw
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6 Rainbow 2 

Standard / 

Individual  
88 

40 
170 

Sim 15 USD Sim 24h 
Visa 

Mastercard 
Sim 

É necessário pagar uma noite para garantir 

a reserva. 

Cancelamento 30 a 0 dias antes da 

chegada, 100% da tarifa. 

+263 (0) 13 

44583/5 

rreservations.rainbo

wvfa@rtg.co.zw 
Standard / 

Duplo 
0 

202 

Suites  4 0 220 

7 Sprayview 3 

Standard / 

Individual  
65 25 

180 

Sim free Sim No 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Sim 

É necessário o pagamento do quarto para 

garantir a reserva. 

Cancelamento 7 a 0 dias antes da chegada, 

100% da tarifa. 
+263 (0) 13 

44344/11 

reservations@spray

view.cresta.co.zw 
Standard / 

Duplo 

220 

Suites  2 2 
A partir 

de 230 

8 Victoria 

Falls  

Safari 

Lodge 

4 Standard / 

Individual  

24 Lotação esgotada 203 Sim 18 USD Sim Até às 

22h00 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Transferência 

Bancária 

Sim É necessário o pagamento integral até 30 

dias antes da chegada. 

Cancelamento gratuito se for feito mais de 

30 dias antes da chegada. 

Cancelamento 29 a 21 dias antes da 

chegada, 25% da tarifa. 

Cancelamento 20 a 11 antes da chegada, 

50% da tarifa. 

Cancelamento 10 a 7 dias antes da 

chegada, 75% da tarifa. Cancelamento a 

menos de 6 dias da chegada, 90% da 

tarifa. 

(+263) 13 

43211-20 

saflodge@saflodge.

co.zw 

saflodge1@saflodg

e.co.zw 

saflodge2@saflodg

e.co.zw 

Standard / 

Duplo 

326 

Deluxe / 

Individual 

42 232 

Deluxe / Duplo 370 

Suite/ 

Individual 

6 291 

Suite / Dupla 466 

9 Victoria 

Falls  

Safari 

Club 

5 Standard / 

Individual  

16 Lotação esgotada 256 Sim 18 USD Sim Até às 

22h00 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Transferência 

Bancária 

Sim É necessário o pagamento integral até 30 

dias antes da chegada. 

Cancelamento gratuito se for feito mais de 

30 dias antes da chegada. 

Cancelamento 29 a 21 dias antes da 

chegada, 25% da tarifa. 

Cancelamento 20 a 11 antes da chegada, 

50% da tarifa. 

Cancelamento 10 a 7 dias antes da 

chegada, 75% da tarifa. Cancelamento a 

menos de 6 dias da chegada, 90% da 

tarifa. 

(+263) 13 

43211-20 

saflodge@saflodge.

co.zw 

saflodge1@saflodg

e.co.zw 

saflodge2@saflodg

e.co.zw 

Standard / 

Duplo 

412 

Suite/ 

Individual 

4 320 

Suite / Dupla 512 

10 Victoria 

Falls 

Safari 

Suite 

4,5 Suite/ Dupla 4 Lotação esgotada 741 Sim 18 USD Sim Até às  

22h00 

VisaMasterca

rdDinheiroTr

ansferência 

Bancária 

Sim É necessário o pagamento integral até 30 

dias antes da chegada.Cancelamento 

gratuito se for feito mais de 30 dias antes 

da chegada.Cancelamento 29 a 21 dias 

antes da chegada, 25% da tarifa. 

Cancelamento 20 a 11 antes da chegada, 

50% da tarifa.Cancelamento 10 a 7 dias 

antes da chegada, 75% da tarifa. 

Cancelamento a menos de 6 dias da 

chegada, 90% da tarifa. 

'(+263) 13 

43211-20 

saflodge@saflodge.

co.zwsaflodge1@sa

flodge.co.zwsaflod

ge2@saflodge.co.z

w 

mailto:rreservations.rainbowvfa@rtg.co.zw
mailto:rreservations.rainbowvfa@rtg.co.zw
mailto:reservations@sprayview.cresta.co.zw
mailto:reservations@sprayview.cresta.co.zw
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11 Ngoma 

Safari 

Lodge 

N/A Suite/ Dupla 8 Lotação esgotada 780 Sim 60 USD   Até às 

22h00 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Transferência 

Bancária 

  É necessário o pagamento integral até 30 

dias antes da chegada. 

Cancelamento gratuito se for feito mais de 

30 dias antes da chegada. 

Cancelamento 29 a 21 dias antes da 

chegada, 25% da tarifa. 

Cancelamento 20 a 11 antes da chegada, 

50% da tarifa. 

Cancelamento 10 a 7 dias antes da 

chegada, 75% da tarifa. Cancelamento a 

menos de 6 dias da chegada, 90% da 

tarifa. 

(+263) 13 

43211-20 

aatreservations@sa

flodge.co.zw 

Suite / Dupla 1,248 

12 Lokuthula 

Lodges 

N/A Standard / 

Individual  

5 5 160 Sim 18 USD Sim Até às 

22h00 

Visa 

Mastercard 

Cash 

Bank transfer 

Sim É necessário o pagamento integral até 30 

dias antes da chegada. 

Cancelamento gratuito se for feito mais de 

30 dias antes da chegada. 

Cancelamento 29 a 21 dias antes da 

chegada, 25% da tarifa. 

Cancelamento 20 a 11 antes da chegada, 

50% da tarifa. 

Cancelamento 10 a 7 dias antes da 

chegada, 75% da tarifa. Cancelamento a 

menos de 6 dias da chegada, 90% da 

tarifa. 

(+263) 13 

43211-20 

aatreservations@sa

flodge.co.zw 

Standard / 

Duplo 

214 

13 N1 Hotel 

and 

Campsite 

Victoria 

Falls 

N/A Standard / 

Duplo 

N/A A providenciar 

pelo MdS 

59 Não 

5 USD extra 

charge 

N/A N/A N/A Transferência 

Bancária ou  

Dinheiro 

N/A É necessário o pagamento integral antes 

da chegada.  

Confirmação 24 horas para todas as 

reservas  

+263 

1346040 

vicfalls@n1hotel.c

o.zw 

Deluxe/Double N/A 69 

Superior/Duplo N/A 79 

14 Bayete 

Guest 

Lodge 

N/A Standard / 

Individual  

N/A A providenciar 

pelo MdS 

145 Sim N/A N/A N/A N/A Sim É necessário o pagamento integral até 30 

dias antes da chegada. 

Cancelamento gratuito se for feito mais de 

30 dias antes da chegada. 

Cancelamento 29 a 21 dias antes da 

chegada, 25% da tarifa. 

Cancelamento 20 a 11 antes da chegada, 

50% da tarifa. 

Cancelamento 10 a 7 dias antes da 

chegada, 75% da tarifa. Cancelamento a 

menos de 6 dias da chegada, 90% da 

tarifa. 

+263 (0) 13 

42 273 

bayetelodges@gma

il.com 

Standard / 

Duplo 

N/A 210 

Deluxe / 

Individual 

N/A 155 

Deluxe / Duplo N/A 230 

15 Wild 

Trekkers 

Lodge 

1 Standard / 

Individual  

13 10 70 Sim 20 USD Sim Sim Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Transferência 

Bancária 

Sim É necessário o pagamento de 50% da 

tarifa para fazer a reserva. 

Cancelamento até 30 dias antes da 

chegada, 10% da tarifa.  

Cancelamento até 4 dias antes da chegada, 

50% da tarifa. 

Cancelamento até 7 dias antes da chegada, 

100% da tarifa. 

+263132435

6/42353 

+263  

715470 615 

+263773177

9034 

wildtrekkerslodge

@gmail.com 

Standard / 

Duplo 

0 120 

Deluxe / 

Individual 

0 100 

Deluxe / Duplo 0 130 

mailto:aatreservations@saflodge.co.zw
mailto:aatreservations@saflodge.co.zw
mailto:aatreservations@saflodge.co.zw
mailto:aatreservations@saflodge.co.zw
mailto:bayetelodges@gmail.com
mailto:bayetelodges@gmail.com
mailto:wildtrekkerslodge@gmail.com
mailto:wildtrekkerslodge@gmail.com
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16 Ngamo 

Safaris 

N/A B&B N/A Hotel 

Fechado 

50 Não 

10 USD  

de custo 

extra 

20 USD N/A N/A N/A N/A É necessário o pagamento de um 

depósito para fazer a reserva.  

Cancelamento até 30 dias antes 

da chegada, 10% da tarifa. 

Cancelamento até 14 dias antes 

da chegada, 50% da tarifa. 

Cancelamento até 7 dias antes 

da chegada, 100% da tarifa.  

+263-9-76009 booking@ngamosafari

s.co.zw 

16 Victoria Falls 

Restcamp & 

Lodge 

N/A Chalet / 

Individual 

com casa-de-

banho comum 

43 43 20-115 Não 15 USD Sim Sim Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Transferência 

Bancária 

Sim É necessário o pagamento 

integral pelo menos até 30 dias 

antes da chegada. 

Cancelamento até 30 a 16 dias 

antes da chegada, 50% da tarifa.  

Cancelamento até 15 a 0 dias 

antes da chegada, 100% da 

tarifa.  

+263 (0) 13 40509-11 reservations@restcam

p.co.zw 

17 Phumula 

Appartments 

  Apartamentos 3 3 65 Com 

cozinha 

e sem 

refeiçõe

s 

incluída

s 

15 USD Com cozinha e sem 

refeições incluídas 

Com cozinha e 

sem refeições 

incluídas 

Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Transferência 

Bancária 

Sim É necessário um depósito de 

30% para efectuar a reserva. 

+263 13 46 023 

+263 718 741 741 

+263 772 633 331 

info@mopani-

lodge.com 

18 Mopani 

Lodge 

  Standard / 

Individual  

10 10 65 Sim 15 USD N/A N/A Visa 

Mastercard 

Dinheiro 

Transferência 

Bancária 

Sim É necessário um depósito de 

30% para efectuar a reserva. 

+263 13 46 023 

+263 718 741 741 

 +263 772 633 331 

info@mopani-

lodge.com 

  

TOTAL     

  464 

  

                  

mailto:booking@ngamosafaris.co.zw
mailto:booking@ngamosafaris.co.zw
mailto:reservations@restcamp.co.zw
mailto:reservations@restcamp.co.zw
mailto:info@mopani-lodge.com
mailto:info@mopani-lodge.com
mailto:info@mopani-lodge.com
mailto:info@mopani-lodge.com
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APÊNDICE 2: FORMULÁRIO DE REGISTO PARA O RC67  

 

67ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L’OMS POUR L’AFRIQUE, 28/08–

01/09/2017, Victoria Falls, Zimbabwe 

67th SESSION OF THE WHO REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA, 28/08–

01/09/2017, Victoria Falls, Zimbabwe 

67.ª SESSÃO DO COMITÉ REGIONAL DA OMS PARA A ÁFRICA, 28/08 – 01/09/2017, 

Victoria Falls, Zimbabwe 

 

Formulaire de réservation d’hôtel et de badge / Hotel booking and badge registration form/ 

Formulário de reserva de hotel e para o cartão de identificação 

 

Merci de remplir et d’envoyer ce formulaire à/Please complete and forward to/Favor preencher e 

enviar para: 

RC67confirmation@who.int 

A. Informations personnelles/Personal details/Informações pessoais 

Veuillez cocher la case appropriée/Please tick the appropriate box/ Assinale a caixa apropriada 

 Chef de délégation/Head of delegation/ Chefe de delegação /VIP  Délégué/Delegate/ 

Delegado 

 Observateur/Observer/Observador  Membre du Secrétariat/Secretariat Member/Membro do 

Secretariado 

Titre/Title/ Título: M./Mr/Mme/Ms/Dr./Prof.……………………………………………………. 

………………………………………………………….………………………………………… 

Nom/Surname/Apelido: 

………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom/First name/Nome: 

…….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Position/Position/Posição: 

….…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

Organisation ou agence/Organization or agency/ Organização ou agência: 

…………………………………………….……………………………………………………… 

mailto:RC67confirmation@who.int
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Courriel/E-mail/email: 

……………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………… 
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B. Hébergement/Accommodation/Alojamento 

 

Veuillez faire une réservation de chambre dans l’hôtel suivant/Please an accommodation in the 

following hotel/Solicito o favor de fazerem uma reserva de quarto no hotel a seguir: 

 

Choix/ 

Choice/ 

Escolha 

Nom de l’hôtel / Hotel name/Nome do 

hotel 

(Voir bulletin d’information/see 

information bulletin/ Ver boletim 

informativo) 

Type de 

chambre/ 

Room type/  

   Tipo de quarto 

Nombre de 

personnes/ 

Number of persons/     

 Número de pessoas 

1er/1
st/

1.º    

2me/2
nd/

2.ª     

3me/3
rd /

3.ª    

 

Important/Importante:  

 

1. .Prière de noter que si l’hôtel de premier choix est complet, nous ferons la réservation dans le 

choix suivant. 

2. .Should there be no room available in your first choice of hotel, we will book the following 

choice. 

3. Caso não haja quarto disponível na primeira escolha de hotel, faremos a reserva da escolha 

seguinte. 

 

C. Information d’arrivée et départ/Arrival and Departure details – Detalhes da chegada e 

da partida. 

 

Dernière ville d’embarquement avant Victoria Falls./Last embarkment city before Victoria Falls./ 

Última cidade de embarque antes de Victoria Falls. 

 

Vol/Flight/Voo Date/Date/Data No de vol/Flight 

number/N.º do voo 

Heure 

/Time/Hora 

Arrivées/Arrival/Chegada    

Départ/ Departure/ 

Partida 
   

 

D. Passeport/Passport/Passaporte 

 

a) Veuillez envoyer une copie de votre passeport. 

b) Kindly send a copy of your passport. 

c) Envie uma cópia do seu passaporte. 

 

E. BADGES/CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO: 

a) Prière de joindre au formulaire une photo d’identité en couleur, sous format JPEG. 
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b) Please send back the completed form along with a colour ID Photo in JPEG format.  

c) Envie o formulário preenchido juntamente com uma fotografia a cores em formato JPEG. 

 


