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Setembro 04 de 2019 - 11 dias 

SÍNTESE DO ROTEIRO: 

3 noites em Cape Town, a mais bela cidade da África do Sul. 

2 noites no Kruger Park Area, desfrutando safáris fotográficos em jipes abertos acompanhados de 

experientes ranger. 

2 noites em Sun City, combinação perfeita entre entretenimento e comodidade. 

2 noites em Johannesburg, a maior cidade da África do Sul. 

ATRAÇÕES: 

Conhecendo a história e a vida cultural da maravilhosa Cape Town, combinação perfeita entre 

montanha, praia e mar, com passeio a reserva natural do Cabo da Boa Esperança, passeio de barco a 

Ilha das Focas e a Pinguinera em Boulders Beach. 

Vivenciando a aventura de participar de safáris fotográficos na área do Kruger Park, admirando a 

exuberante paisagem africana em busca dos animais livres em seu habitat. 

Hospedagem no suntuoso complexo de Sun City, que oferece variada opções de entretenimento, 

bem-estar e lazer. 

Finalizando com a cosmopolita Johannesburg. 

 

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA: 

Acompanhamento de guia brasileiro desde o 1º dia no embarque até o 11º dia no desembarque no 

Brasil. 

Voos internacionais e domésticos no exterior. 

Hospedagem em hotéis de categoria primeira superior e luxo conforme descrito no programa. 

Serviço de maleteiros na chegada e saída em todos os hotéis (1 mala por pessoa). 

9 cafés da manhã tipo buffet + 4 refeições ao longo do roteiro. 

Passeios com acompanhamento de guia local especialista, em idioma português ou espanhol. 

Safaris fotográficos em jipes abertos acompanhados de experientes ranger. 

 

INGRESSOS INCLUÍDOS: 

Barco para passeio a Ilha das Focas. 

Reserva Natural do Cabo da Boa Esperança. 

Pinguinera em Boulders Beach. 

Safáris fotográficos no Kruger National Park. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

A ordem das visitas programadas poderá sofrer alterações, a fim de propiciar um melhor 

aproveitamento da viagem. 

 

1º dia – Qua. – BRASIL/ CAPE TOWN 

Comparecimento ao Aeroporto Internacional de São Paulo para assistência de nossa equipe. 

Embarque em voo com conexão em Johannesburg e destino a Cape Town. 



 

 

 

2º dia – Qui. – CAPE TOWN 

Chegada a Cape Town. Recepção e traslado ao Hotel SS Cullinan ou similar, que fica na área mais 

badalada da cidade. Antigas docas restauradas e transformadas em um grande centro de lazer, com 

shoppings, bares e restaurantes, um dos pontos mais procurados da cidade. Ao chegarmos, em nosso 

trajeto para o hotel e na companhia do nosso guia brasileiro, teremos um primeiro contato com esta 

fascinante cidade, considerada uma das mais belas do mundo. Restante do dia livre. 

 

3º dia – Sex. – CAPE TOWN/ CABO DA BOA ESPERANÇA 

Dia inteiro dedicado às belezas de Cape Town e região. Pela manhã, sairemos para uma visita 

panorâmica pela cidade, percorrendo o bairro malaio e o Forte da Companhia Holandesa das Índias 

Orientais. Na sequência, iniciaremos o percurso à Península do Cabo, passando por pequenos 

povoados costeiros e pela paisagem de mar e montanhas até o Cabo da Boa Esperança, com sua 

bela flora e a Ponta do Cabo, onde popularmente acredita-se que os Oceanos Atlântico e Índico se 

encontram. No caminho faremos uma parada no porto de Hout Bay, com sua movimentada feira de 

artesanato, e se as condições climáticas permitirem, faremos um passeio em barco até a Ilha das 

Focas. Após nossa visita, regressaremos a Cape Town via Boulders Beach, praia que se tornou 

famosa pela colônia de pinguins que ali habitam e que podem ser observados bem de perto. CAFÉ 

DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

 

4º dia – Sáb. – CAPE TOWN 

Dia inteiramente livre para aproveitar ainda mais da cidade mais charmosa da África. Você poderá 

visitar o seu mais famoso cartão postal, a Montanha da Mesa. Se preferir compras, a região do 

Waterfront oferece ótimas opções. Sugerimos opcionalmente uma excursão à região vinícola de 

Stellenbosch, a segunda cidade mais antiga do país, com suas construções tipicamente holandesas e 

incluindo degustação de vinhos. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

5º dia – Dom. – CAPE TOWN/ KRUGER PARK 

Pela manhã cedo, traslado para embarque em voo com destino a Nelspruit, aeroporto situado 

próximo à área do Kruger Park. Este Parque Nacional é um dos pontos altos do nosso tour com sua 

imensa reserva de animais selvagens, com mais de 19.000km² e cerca de 300 espécies de animais, 

famoso por proporcionar a fantástica aventura dos safáris fotográficos. Chegada e acomodação no 

Hotel PH Kruger Gate ou similar. CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 

 

6º dia – Seg. – KRUGER PARK 

Ainda ao amanhecer, sairemos para um incrível safári fotográfico em jipes abertos (Land Rovers), 

percorrendo o parque em busca da fauna africana que vive amparada neste santuário: zebras, 

girafas, gnus, antílopes, além de uma imensa variedade de aves. Mas prepare-se, pois iremos à 

procura dos cinco grandes: leões, leopardos, rinocerontes, elefantes e búfalos, uma experiência 

inesquecível. Ao entardecer, participaremos de um segundo safári, uma das grandes aventuras de 

sua vida, uma nova oportunidade de encontrar outros animais, livres na natureza selvagem. Teremos 

um dia cheio de emoções! CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS. 

 

7º dia – Ter. – KRUGER PARK/ JOHANNESBURG/ SUN CITY 

Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Johannesburg, de onde seguiremos 



 

 

em direção à Sun City, complexo turístico, famoso por seu arrojado projeto arquitetônico e 

extravagante decoração, foi construído em um vale encravado nas montanhas de Pilanesberg e que é 

conhecido como a Las Vegas africana. Acomodação no Hotel The Palace ou similar. Restante do 

dia livre. À noite, as opções são os maravilhosos restaurantes; o show em cartaz, danceteria ou, 

ainda, tentar a sorte no cassino! CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

8º dia – Qua. – SUN CITY 

Dia livre para desfrutar de todas as atividades do complexo Sun City, que abriga variados tipos de 

entretenimento: esportes (golfe, esqui aquático, tênis), safáris em jipes abertos ou balão de ar quente 

(se as condições meteorológicas permitirem e sujeito a disponibilidade) pela reserva de animais de 

Pilanesberg. Sugerimos que você faça reserva antecipada para o safári em balão, uma forma 

privilegiada de observar a fauna sul-africana. Para aqueles que desejarem relaxar, sugerimos a praia 

artificial do "Valley of the Waves", com uma das maiores piscinas de onda do mundo. CAFÉ DA 

MANHÃ INCLUÍDO. 

 

9º dia – Qui. – SUN CITY/ JOHANNESBURG 

Aproveite seus momentos neste incrível complexo de bem-estar e lazer, pois em horário apropriado, 

seguiremos para Johannesburg - a maior cidade da África do Sul. Ao chegarmos, faremos um tour 

panorâmico pela "Cidade do Ouro", assim conhecida devido ao precioso minério que até hoje 

continua a ser extraído das minas situadas na cadeia de colinas que a rodeia. Durante nossa visita 

veremos: os elegantes bairros de Rosebank e Houghton, onde morava Nelson Mandela; a 

Constitution Hill, local com uma bela vista da cidade e antiga prisão onde Mandela e Mahatma 

Gandhi já foram detentos. Logo após, acomodação no Hotel Sandton Sun, localizado no elegante 

bairro de Sandton. Restante do dia livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

10º dia – Sex. – JOHANNESBURG 

Dia livre para aproveitar nosso último dia na África do Sul. Aproveite o variado comércio em 

Sandton City ou excursão opcional à vila Africana de Lesedi, onde, através da arte e dos costumes, 

se conhece um pouco mais das diversas tribos locais. No trajeto de volta, visita ao encantador Lion 

Park, para apreciar os graciosos filhotes de leões. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

11º dia – Sáb. – JOHANNESBURG/ BRASIL 

Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil em voo da South 

African Airways. Chegada a São Paulo na parte da tarde no mesmo dia. CAFÉ DA MANHÃ 

INCLUÍDO. Até uma próxima viagem! 

 

 

 

 

 



 

 

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS          GG  EE  RR  AA  II  SS 

Serviço Valor 

Terrestre por pessoa em apt. duplo À partir de US$ 2.825,00 

Suplemento para apt. individual US$ 975,00 

 **Preços aéreos a consultar                            

 
 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

-Hospedagem nos hotéis previstos ou similares de categoria 

primeira, primeira superior ou turística em cidades onde não 

tenha outra categoria, ocupando apartamentos duplos standard 

com banheiro privativo, com taxas incluídas. 

-Café da manhã tipo buffet diariamente, exceto quando 

indicado o contrário nos itinerários. 

-Refeições especificadas em cada programa, sendo 

normalmente do tipo “Table D‘Hote” - menu fixo. 

-Visitas em ônibus privativos com guias locais falando 

português ou espanhol ou eventualmente em inglês. 

-Traslados dos aeroportos aos hotéis (e vv.) em ônibus 

privativo, mini ônibus ou van, com assistência de guias locais 

falando português ou espanhol, ou eventualmente falando 

inglês. 

-Gorjetas aos guias locais e carregadores nos hotéis (uma mala 

por pessoa). 

-Cartão de Seguro e Assistência Internacional - April Plano 

Internacional Mundial. 

-Guia profissional acompanhante, falando português durante 

toda a parte terrestre (mínimo de 15 passageiros). 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

-Taxas de embarque nos aeroportos (ver custo na 

tabela de preços). 

-Refeições não mencionadas como incluídas. 

-Bebidas e outras despesas de caráter pessoal. 

-Passeios opcionais. 

-Gorjetas para carregadores de malas que excedam 

a um volume por pessoa. 

-Gastos com passaportes e vistos. 

-Traslados de chegada e/ou saída em data ou 

horário diferente do grupo. 

-A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia 

permanente no final da viagem. 
 

 
 

 


