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O ÚLTIMO REFÚGIO DOS DUGONGOS NA COSTA ORIENTAL DE ÁFRICA! 

Fotografia da capa: Rani Resorts
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PARQUE NACIONAL 
DO ARQUIPÉLAGO 
DO BAZARUTO
O último refúgio dos dugongos na Costa 
Oriental de África!  

O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto 
foi criado em 1971, com uma extensão de 1.583 
km2, localiza-se ao longo da costa dos distritos de 
Vilankulo e Inhassoro, na Província de Inhambane, 
abrangendo 5 ilhas: Bazaruto, Benguerra, 
Magaruque, Santa Carolina e Bangué. Este é o 
único parque exclusivamente marinho do país.
O parque foi criado para preservar o dugongo 
e as tartarugas marinhas. Quem mergulha nas 
suas águas azul-turquesa, pode observar a beleza 
pitoresca dos seus corais e o rico ecossistema 
que se move à sua volta. Pode também passar 
bons momentos no interior das suas florestas 
com lagoas de água salgada, onde se reúnem os 
flamingos. 
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COMO CHEGAR 
AO PARQUE

VIA AÉREA 

Se vem da África do Sul, existem vôos directos 
a partir de Joanesburgo e de Nelspruit para 
Vilankulo. Caso venha de outro país, pode 
apanhar um vôo para Maputo e depois para 
Vilankulo.
Chegado ao Aeroporto Internacional de 
Vilankulo, descobrirá que existem vôos charters 
disponíveis que o levarão para o Parque.

Vilanculos

Inhassoro

Ilha de Bazaruto

Via Marítima Via Aérea Via Terrestre
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VIA MARÍTIMA  

Chegado a Vilankulo ou Inhassoro por via 
terrestre ou aérea poderá depois fazer a 
travessia de barco para o Parque. 

VIA TERRESTRE 

A partir de Maputo, siga pela EN1 com 
destino a Vilankulo. Atravessará as 
cidades de Xai-Xai, na Província de Gaza 
e Maxixe, na Província de Inhambane, 
duas cidades costeiras, onde poderá 
fazer uma pausa para reabastecer o seu 
carro, tomar uma refeição ou mesmo 

fazer compras de conveniência. Pela 
estrada terá o prazer de desfrutar de 
extensas florestas de coqueiros e outra 
vegetação verdejante e campos de cultivo 
até chegar ao cruzamento de Pambara. 
Deverá tomar a estrada do seu lado 
direito que o levará até Vilankulo. 

Em Vilankulo poderá fazer uma paragem 
e desfrutar de uma boa refeição junto dos 
diversos restaurantes locais. A população 
é amável e está habituada a conviver com 
pessoas de outras origens.



ANAC8



9PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO

MELHOR ALTURA 
PARA VISITAR

Moçambique não possui uma estação fria 
equivalente, em temperatura, ao Inverno 
do hemisfério norte. Portanto, qualquer 
altura do ano é boa para visitar o parque. 
A época mais quente vai de Novembro a 
Abril, com temperaturas variando entre 
os 22 e 35ºC.
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ACTIVIDADES 

O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto é considerado um 
dos melhores lugares para praticar mergulho em toda a África 
Austral, seja mergulho em profundidade ou à superfície. Aproveite a 
viagem para fazer também pesca recreativa, caminhadas, canoagem, 
passeios de carro, de barco e a cavalo. A luz do sol, oferece uma 
imagem da natureza com tonalidades interessantes, durante o 
entardecer que podem ficar eternizadas em fotografias.
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ALOJAMENTO

Encontrará, no parque, excelentes estâncias turísticas com condições 
necessárias para desfrutar da invulgar beleza natural.
Na Ilha de Bazaruto existe o Pestana Bazaruto Lodge e Anantara Bazaruto 
Island Resort & Spa.
Na Ilha de Benguerra existe o Gabriel Eco Island, Azura Benguera Island 
e &Beyond Benguerra Island.
Na Ilha de Magaruque existe o Magaruque Lodge.
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PRINCIPAIS 
ATRACÇÕES

As praias paradisíacas e piscinas naturais 
de águas turquesas e gigantescas 
dunas parabólicas de areia branca que 
caracterizam o parque são o local de sonho 
para qualquer pessoa, especialmente pela 
sua tranquilidade e beleza rara. Para quem 
se aventura debaixo de água poderá nadar 
com os dugongos, golfinhos e tartarugas 
marinhas que se tornarão na maior 
experiência a recordar para o resto da sua 
vida. Para além disto, o parque alberga 
mais de 180 espécies de aves, muitas das 
quais raras e migratórias. As lagoas de 
água salgada habitadas por flamingos são 
também um passeio a não perder.
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ESPÉCIES MAIS EMBLEMÁTICAS

O Arquipélago do Bazaruto alberga a maior população de dugongos 
da Costa Oriental de África. A sua maravilhosa diversidade marinha 
inclui também espécies como a tartaruga marinha, manta raia, 
tubarão, baleia, golfinho, entre outras. Espécies de fauna terrestre 
como o macaco simango, cabrito, esquilo vermelho e jibóia podem 
ser observadas nas ilhas.
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CURIOSIDADES

A recuperação de porcelana persa na 
Ponta Dundo, no extremo sul da Ilha do 
Bazaruto, junto com outros fragmentos de 
potes encontrados em vários outros locais 
arqueológicos, sugerem conexões com uma 
rede comercial mais ampla do Oceano 
Índico. Considera-se que o Arquipélago do 
Bazaruto tenha sido um dos mais antigos 
e importantes centros comerciais da costa 
sul da África Austral.

A gastronomia do Parque é famosa pelo 
peixe fresco de boa qualidade, uma 
diversidade de crustáceos e moluscos e 
uma variedade de vegetais produzidos 
localmente.
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PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO
 

Horário: 24 horas (todos os dias)
Telf. (+258) 824740320 / 843331110 / 847118262

Fax: +258 293 82383
Email: pnabazaruto@gmail.com

2017

Descubra mais, aventurando-se pelo Parque!
Esperamos por si

DESFRUTE DA NATUREZA COM CONSCIÊNCIA!


