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Maravilhas da África do Sul 

Saídas garantidas: Segundas e Sextas – 01/Jan a 31/Dez/2019 
 

      
 

Programação: 

 
DIA 01 - JOANESBURGO 
Chegada e traslado ao hotel por um guia/condutor de fala espanhola.  
Chegada e hospedagem. 

 
DIA 02 – JOANESBURGO – MPUMALANGA – PARQUE KRUGER 
Café da manhã. Partida para o Parque Kruger atravessando a província de Mpumalanga e visitando 
lugares como Bourke’s Luck Potholes, no desfiladeiro do rio Blyde (se as condições climáticas o 
permitem).  
Chegada pela tarde ao hotel. Jantar e hospedagem. 

 
DIA 03 – PARQUE KRUGER 
Parida pelas 05.30h com café da manhã pic-nic para realizar um safari do dia completo no Parque 
Kruger em veículo 4x4 com guia de fala espanhola. O guia se irá revezando entre os distintos 
veículos no caso de haver mais de 9 pessoas.  
Jantar e hospedagem. 

 
DIA 04 – PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOANESBURGO – CIDADE DO CABO 
Café da manhã.  
Partida para Joanesburgo via Pretoria, onde realizaremos uma visita panorâmica de Pretoria, 
incluindo Church Square e a Union Buildings (a visita não inclui entrada, se contempla em rota).  
Traslado ao aeroporto de Joanesburgo e partida em voo com destino Cidade do Cabo (não incluído, 
deve reservar um voo a partir das 19:00 h).  
Chegada e traslado ao hotel com guia/condutor de fala espanhola.  
Hospedagem. 

 

DIA 05 – CIDADE DO CABO 
Café da manhã.  
Visita do dia completo da Península. Chegaremos até ao Cabo da Boa Esperança, visitando pelo 
caminho a ilha das focas e uma colônia de pinguins.  
Almoço num restaurante local.  
Pela tarde, regresso ao hotel.  
Hospedagem. 
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DIA 06 – CIDADE DO CABO 
Café da manhã.  
Visita da Cidade Mãe, o conhecido bairro de “Bo Kaap” e seus museus, assim como as vinícolas de 
vinho mais antigas do África do Sul, onde faremos uma degustação de vinhos. Almoço.  
Regresso ao hotel.  
Hospedagem. 

 

DIA 07 – CIDADE DO CABO 
Café da manhã e traslado ao aeroporto e fim de nossos serviços. 
 

O PREÇO INCLUI: 
 1 Noite em Joanesburgo e 3 noites em Cidade do Cabo em regime de hospedagem e café 

da manhã. 

 2 Noites no Parque Kruger em regime de meia pensão. 
 Todos os traslados com condutor--guia de fala espanhola. 
 Transporte em carro, combi ou ônibus (segundo o número de passageiros) com chofer-guia 

de fala espanhola. 
 Entradas ao Parque Kruger com safaris em veículo 4x4 com guia de fala espanhola. 
 Visita panorâmica de Pretoria. 
 Visita do dia completo “Península do Cabo” com almoço. 
 Visita “Cidade Mãe” com almoço. 
 Seguro de viagem. 

 
O PREÇO NÃO INCLUI: 

 Bilhetes internacionais e domésticos. 
 Vistos, vacinas, taxas de bilhetes e aeroportos, gratificações e despesas pessoais. 

 
IMPORTANTE 

 VISTOS: É responsabilidade do passageiro levar sua documentação em dia, passaporte, 
visto e outros requisitos que possam exigir as autoridades migratórias de cada País, em 
função da sua nacionalidade. Consulte em seu país de origem os vistos ou requisitos de 
entrada aos lugares onde vá viajar. 

 Obrigatória vacina de febre amarela. 
 Saídas garantidas mínimo 2 pax. 
 Check in nos hotéis es a partir das 14.00h e o Check Out antes das 10:00h. 

 
Valores (em euros): 

 
MARAVILHAS DE ÁFRICA DO SUL Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury 

Apt. Duplo 920 985 1.220 

Supl. Saídas 01-14/Jan + 16-30/Dez 35 

Suplemento Single 220 225 410 

*Em África do Sul os hotéis não têm estrelas como em outros países. As estrelas são como segue: 
SELECT - 3* Sup. / CLASSIC - 4* / LUXURY - 5*. 


