
África do Sul Espetacular

08 a 17 de outubro de  2020 – 10 dias

Coordenação: Frei Clemente Dotti

Cidade do Cabo, Cabo da Boa Esperança, Vinhedos de Stellenboch e Franschohekk,
Parque Nacional de Pillanesberg com safári, Pretória e Joanesburgo

08/10 (qui) - Porto Alegre / São Paulo / Joanesburgo
Embarque em Porto Alegre e outras cidades do Brasil, e encontro com o grande grupo em São Paulo.
Voo para Joanesburgo.

09/10 (sex) - Joanesburgo / Cidade do Cabo

Conexão em Joanesburgo no início da manhã, e voo para a Cidade do Cabo. Recepção e traslado
para o hotel. Tempo livre para descanso. Jantar no hotel. 

10/10 (sab) - Cidade do Cabo

Café da manhã. Pela manhã, sairemos para uma visita panorâmica pela cidade, percorrendo o bairro
malaio e o Forte da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Subida de teleférico à Montanha da
Mesa  (depende  das  condições  climáticas),  símbolo  da  cidade  e  de  onde  teremos  uma  vista
panorâmica incrível.  Celebração da Missa em uma igreja local.  Almoço incluído. À tarde, visita a
Robben Island, a ilha onde está a prisão em que Nelson Mandela ficou preso durante o regime do
“apartheid”. Retorno ao hotel e jantar. 

11/10 (dom) - Cidade do Cabo 

Café da manhã. Dia de conhecer a 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.  Almoço
incluído. 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 via  Boulders  Beach,  praia  que  se  tornou famosa  pela
colônia de pinguins que ali habitam e que podem ser observados bem de perto. Jantar no hotel. 

12/10 (seg) - Cidade do Cabo (visita aos vinhedos)

Café da manhã. Hoje realizaremos um belíssimo passeio pela região de Stellenboch e Franschhoek,
de  forte  influência  holandesa  e  região  produtora  de  alguns  dos  melhores  vinhos  sul-africanos.
Visitaremos duas vinícolas com almoço incluído. Retorno à Cidade do Cabo e tempo livre. Jantar
no hotel.   



13/10 (ter) - Cidade do Cabo / Joanesburgo  (180km) Parque Pillanesberg (Safari)

Café da manhã e traslado para o aeroporto. Embarque no voo com destino a Joanesburgo. Chegada
e viagem de ônibus até o Parque Nacional Pillanesberg,  onde teremos contato com a rica vida
selvagem  e  onde  realizaremos  algumas  das  atividades  mais  emocionantes  de  nossa  viagem.
Hospedagem em um lodge de luxo. Jantar no hotel. 

14/10 (qua) - Parque Nacional Pillanesberg 

Café da manhã. Logo cedo 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. Nossa busca será pelos
chamados Big 5: leões, leopardos, rinocerontes, elefantes e búfalos, uma experiência inesquecível.
Almoço incluído. Ao entardecer, participaremos de um segundo safári. Jantar. 
Durante nossa estadia em Pillanesberg, teremos duas atividades diárias de safari.

15/10 (qui) - Parque Nacional Pillanesberg  164km  Pretória   68km  Joanesburgo 

Café da manhã. Nossa viagem segue em direção a Joanesburgo, e no caminho faremos uma visita
panorâmica  a  Pretória,  capital  administrativa  da  África  do  Sul.  No  final  do  dia,  chegada  a
Joanesburgo, e hospedagem no hotel. Jantar e noite livre. 

16/10 (sex) - Joanesburgo

Café  da  manhã.  Dia  dedicado  às  visitas  a  cidade.  Percorreremos  algumas  das  regiões  mais
interessantes da cidade, como os elegantes bairros de Rosebank e Houghton, onde morava Nelson
Mandela; e o bairro de Soweto, onde está a primeira casa da família Mandela e também onde
morava o arcebispo Desmond Tutu, que assim como Mandela, também foi ganhador do Nobel da
Paz. Celebração da Missa em uma igreja local. Tarde livre para desfrutar da cidade. Jantar no hotel.

17/10 (sab) - Joanesburgo / São Paulo / Porto Alegre

Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque no voo direto pra São Paulo. Chegada no
final da tarde, e conexão para Porto Alegre ou outras cidades de destino no Brasil.



CONDIÇÕES GERAIS

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO
Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros

 

Valor total do pacote aéreo + terrestre por pessoa U$ 4.115,00
Suplemento para apartamento individual: U$ 680,00 

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI
 Passagem aérea desde Porto Alegre em classe econômica com companhia
aérea a definir
 Taxas de embarque nos aeroportos
 Despacho de uma malda 23kg por pessoa
 Hotéis de categoria turística superior (4*)
 Café da manhã e jantar diariamente
 04 almoços descritos no roteiro
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
 Degustação de vinhos em duas vinícolas
 Acompanhante da Unitur desde o Brasil
Guias em português e espanhol para as visitas locais 
 Guia ranger em inglês durante os safáris
 Gorjetas a guias e motoristas
 Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-documentos, 
etc
 Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares

- Passaporte
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas
- Passeios opcionais

NECESSÁRIO 
COMPROVANTE 
INTERNACIONAL 
VACINA FEBRE 
AMARELA

Condições de pagamento e inscrições:
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 300,00 (Trezentos Dólares) que constitui  parte
do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo.

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando
no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.
 Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que
pode  ser  paga  em  qualquer  agência  bancária,  de  valor  estabelecido  pelo  próprio  interessado.  Estes  valores,
convertidos em Dólares no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do
pacote. Os interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato com a
Unitur o quanto antes.
 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem
da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais
do Dólar e Rand.


