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Africa do Sul com safari
África d0 Sul com Safari
Venha conhecer as maravilhas da Africa do Sul, desde a cosmopolita Johannesburgo até a
belíssima Cape Town ou Cidade do Cabo, passando pela experiência maravilhosa de um
safari no Kruger Park. Enjoy!!!
DIA 1 - (SEG) - JOHANNESBURGO
Chegada a Johannesburgo, a maior cidade do país. Encontro com o seu guia local em português e
traslado ao hotel. Possibilidade de fazer alguns passeios opcionais ou dar uma volta pela cidade.
Sugerimos conhecer o Museu do Apartheid, que conta com detalhes a história do regime de
segregação racial.

DIA 2 - (TER) - JOHANNESBURGO - WHITE RIVER - KRUGER
Café da manhã. Saída em ônibus com destino a Mpumalanga com acompanhamento de guia em
português. Visita panorâmica de Blyde River Canyon & God’s Window. Chegada e hospedagem
no hotel selecionado. Jantar.
DIA 3 - (QUA) - WHITE RIVER - KRUGER
Café da manhã. Dia inteiro no Kruger Park em safari 4x4, com acompanhamento de guia em
português. Você vai viver experiências inesquecíveis na savana africana. Retorno ao hotel, jantar
e pernoite.
DIA 4 - (QUI) - WHITE RIVER - JOHANNESBURGO - CAPE TOWN (CIDADE DO CABO)
Café da manhã. Saída com destino a Pretória, capital administrativa do país, cidade tranquila e
segura com ruas tomadas por enormes jacarandás de folhas lilases; segundo a história, as
sementes
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desta árvore teriam sido trazidas do Brasil. Visita panorâmica da cidade, conhecendo seus
principais pontos turísticos, incluindo o monumento Voortrekker, monumento que celebra os
pioneiros que vieram da Cidade do Cabo. Traslado para o aeroporto de Johannesburgo para
embarcar com destino a Cape Town (voo não incluído - recomenda-se voos entre 19 hrs e 20
hrs). Chegada a Cape Town, traslado ao hotel selecionado. Pernoite.
Dia 5 - (Sex) - CAPE TOWN
Café da manhã. Dia livre para passear por esta belíssima cidade praiana, com ares europeus,
cercada por vinícolas e pela Table Mountain, montanha plana, considerada o Corcovado da
cidade. Sugerimos subir de bondinho na Table Mountain, passear pela Victoria & Albert
Waterfront, antigo porto que foi recuperado e hoje forma um conjunto de restaurantes, bares e
atrações culturais. Outro passeio importante é uma visita a Ilha Robben, a famosa prisão que
abrigou Nelson Mandela por 18 de seus 27 anos de detenção. Noite no hotel selecionado.

DIA 6 - (SÁB) - CAPE TOWN
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma visita ao Cabo da Boa Esperança, que fica a uma hora
do centro da cidade, popularmente conhecido como o local onde os oceanos Atlântico e Índico se
encontram. Noite no hotel selecionado.
DIA 7 - (DOM) - CAPE TOWN
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Café da manhã. Em horário determinado, traslado para o aeroporto para embarque com destino
ao Brasil.

INCLUI:
• 01 noite de hospedagem em Johannesburgo no hotel selecionado com café da manhã;
• 02 noites de hospedagem em Mpumalanga no hotel selecionado com café da manhã e jantar;
• 03 noites de hospedagem em Cape Town (Cidade do Cabo) no hotel selecionado com café da
manhã;
• Traslados de chegada em Johannesburgo e saída em Cape Town;
• Percurso de Johannesburgo ao Kruger Park realizado em ônibus ou Vans de turismo;
• Incluído durante o roteiro uma mala de tamanho normal por passageiro;
• Visitas conforme consta no roteiro;
• 1 dia de safari no Kruger Park em veículos 4 x 4;
• Guia acompanhante desde a chegada em Johannesburgo até Cape Town.

HOTÉIS PREVISTOS:
CIDADE
JOHANNESBURGO
MPUMALANGA
CAPE TOWN

3*** SUPERIOR
P. Metcourt
Greenway Wood
Capetonian

4****
Mondior
Hulala
Strand

4**** SUPERIOR
Mondior
Hulala
Park Inn

5*****
D'Oreale
Nut Grove Manor
Pepper Club

DATAS DE SAÍDA 2016 e 2017:
Todas as segundas feiras.

PREÇO POR PESSOA EM DÓLARES (U$) - PARTE TERRESTRE

01/nov/16 a 31/out/17
SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

3*** SUPERIOR
U$ 581

4****
U$ 638

4**** SUPERIOR
U$ 750

5*****
U$ 1.075

U$ 188

U$ 250

U$ 300

U$ 669
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CRIANÇA

U$ 138

PASSEIOS OPCIONAIS
Meio dia com os leõezinhos em Johannesburgo
City tour de meio dia em Johannesburgo
Dia inteiro Rota dos Vinhos
Dia inteiro mergulho com tubarão branco
City tour de meio dia em Cape Town (sem Table
Mountain)

U$ 319

ADULTO
U$ 88
U$ 75
U$ 81
U$ 178
U$ 56

U$ 338

U$ 381

CRIANÇA
U$ 62
U$ 50
U$ 56
U$ 31

OBSERVAÇÕES GERAIS:
• Valores por pessoa em Dólares Americanos (U$) convertidos em Reais (R$) no dia do
fechamento do pacote, sujeitos à reajustes e disponibilidade no ato da reserva;
• É necessário mínimo de 2 participantes para que o roteiro seja iniciado;
• IRPF não inclusos, 6,38% para pagamentos feitos no exterior
• Valores não incluem passagens aéreas, despesas de caráter pessoal, suplementos e itens não
mencionados no itinerário da viagem como inclusos (consulte-nos para maiores detalhes).

* Use suas milhas ou consulte-nos para inclusão da passagem aérea desde sua cidade.
Trabalhamos com as melhores opções de pacotes de viagens internacionais, consulte-nos para
outros pacotes.
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