
 

 

ÁFRICA DOS SONHOS 

 

 

1º dia – Cidade de origem 

Apresentação no aeroporto de origem, com pelo menos 03 horas de antecedência, para embarque 
no voo com destino a Guarulhos para conexão com o voo para Johannesburgo. 

2º dia - Cidade do Cabo 

Chegada ao aroporto de Johannesburgo e conexão com o voo para Cidade do Cabo. Chegada, 
recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Localizada na confluência do Oceano Índico e do 
Atlântico, entre as montanhas e aguas azuis da Baía de Mesa; a extraordinária e pitoresca Cidade do 
Cabo é única. Algumas cidades se orgulham de sua cultura, sua vibrante vida noturna, sua 
atmosfera cosmopolita e sua incrível arquitetura, enquanto que outros têm uma paisagem 
impressionante e extraordinária. A cidade do Cabo tem todas estas e muitas outras atrações ela 
cativa corações daqueles que a visitam com o seu porto movimentado, praias de classe mundial, 
vinhas de alta qualidade e um ambiente montanhoso com uma infinita variedade de plantas e 
animais. 

3º dia - Cidade do Cabo 

A península rochosa do Cabo, que se estende até o Atlântico, marca o ponto mais ao sul do 
continente africano. Ela oferece praias de areia branca pontuadas por montanhas escarpadas com 



 

 

cidades costeiras pitorescas. Cape Point e o Cabo da Boa Esperança estão localizadas no extremo da 
espetacular península, no extremo norte se encontra a coroada Montanha da Mesa, que se eleva 
sobre a Cidade do Cabo. Os visitantes podem desfrutar de uma ampla gama de atividades, incluindo 
um cruzeiro de barco a partir da Ilha Seal, explorar a Reserva natural do Cabo da Boa Esperança, 
visitar colônias de pinguins africanos na Praia de Boulders e Cidade de Simon. 

4º dia - Cidade do Cabo / Stellenbosch / Cidade do Cabo 

Cape Winelands é conhecida por produzir alguns dos melhores vinhos do mundo. A paisagem 
incrivelmente bela oferece um cenário incrível de montanha e numerosas vinhas de luxo que se 
estendem por vales férteis. Os visitantes podem esperar por uma grande quantidade de atividades, 
incluindo: explorar uma coleção de pequeno povoados, apreciar  a extensão de vinhas, desfrutar de 
boa comida nos melhores restaurantes do país ou degustar vinho em alguma bodega tipica da 
região. 

5º dia - Cidade do Cabo 

Dia livre para lazer. 

6º dia - Cidade do Cabo / Nelspruit / Região Kruger 

hoje você vai voar da Cidade do Cabo para Nelspruit para realizar um safári no Parque Nacional 
Kruger. 

7º dia – Região Kruger 

Passeio de dia inteiro. O Parque Nacional Kruger abrange mais de dois milhões de hectares e é uma 
das maiores reservas de caça do mundo. Devido ao seu tamanho excepcional, os visitantes podem 
experimentar uma variedade fantástica de paisagens e ecossistemas e uma impressionante 
variedade de animais, plantas e pássaros. O parque abriga mais de 130 mamíferos e mais de 500 
espécies de aves. Os visitantes podem esperar aprender mais sobre o passado pré-histórico da 
região e observar a vida selvagem, como os famosos Big Five. A diversidade do Parque Nacional 
Kruger é uma experiência 

8º dia - Região Kruger / Pretoria / Sun City 

Hoje você irá sair da região de Kruger e voltar para Pretoria. A cidade cosmopolita de Pretória é 
conhecida como Tshwane e está na província de Gauteng, funciona como uma das três capitais da 
África do Sul. Pretória também é chamada de "A Cidade do Jacaranda", devido ao florescimento 
anual das magníficas pétalas roxas que adornam os jacarandás e revestem as largas avenidas da 
cidade. Esta cidade cosmopolita tem vários monumentos históricos, belos edifícios governamentais 
e museus fascinantes. Os visitantes podem desfrutar de uma variedade de locais de interesse, 
incluindo: o Museu Transvaal, um museu de história natural que apresenta um antigo fóssil de 
dinossauro encontrado no Berço da Humanidade; o Jardim Botânico de Pretória, o monumento 
Voortrekker, patrimônio cultural nacional. Sugerimos o Santuario Austin Roberts Bird e as 
maravilhosas reservas naturais Wonderboom e Groenkloof. Continue sua viagem para a cidade do 
sol. Sun City é reconhecido internacionalmente como um dos principais resorts e complexos de 
entretenimento da África do Sul, oferecendo uma grande variedade de atrações e atividades para 
manter jovens e idosos ocupados, como dois campos de golfe, cassino, parque aquático Valley of 



 

 

the Waves, inúmeras atividades de aventura e restaurantes gourmet. Adjacente ao resort está o 
belo Parque Nacional Pilanesberg, uma zona livre de malária e lar dos Big Five. 

9º dia - Sun City 

Dia livre para lazer. 

10º dia - Sun City / Johannesburg 

Hoje você volta para Joanesburgo depois de um delicioso café da manhã. Uma vez lá, a tarde é de 
lazer para explorar esta cidade única ou relaxar no seu hotel. 

11º dia - Johannesburgo / Cidade de origem 

Traslado ao aeroporto para embarque no voo de retorno ao Brasil. 


