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Vinhedos da Cidade do Cabo Cidade do Cabo

ÁFRICA DO SUL EXÓTICA
Joanesburgo, Kruger Park, Pretória e Cidade do Cabo

 pensão completa e visitas incluídas

• Panorâmicas de Joanesburgo, Pretória e Cidade do Cabo.

• Soweto e estádio “Soccer City” com guia local.

• Excursão ao Grand Canyon do Rio Blyde

• Excursão aos vinhedos do Cabo e degustação de vinhos em uma de suas vinícolas.

• Visita de Franschhoek, aldeia típica.

DIA 1. BRASIL - JOANESBURGO
Apresentação no aeroporto para embarcar no voo 
para Joanesburgo. Noite a bordo. 

DIA 2. JOANESBURGO 
Café da manhã a bordo. Chegada e assistência de 
nosso pessoal. Traslado para o centro. Almoço in-
cluído em função da hora de chegada do voo. Visita 
panorâmica de Joanesburgo e Soweto, a “New York” 
da África, cidade em que Mandela e Mahadma vi-
viam. Gandhi começou sua carreira. Nós vamos ter-
minar o nosso tour visitando o exterior do estádio de 
futebol “Soccer City “, onde a final da Copa do Mundo 
foi disputada em 2010. Traslado para o hotel e en-
trega dos quartos. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

DIA 3. JOANESBURGO-BOURKES LUCK-GRAN 
CAÑÓN-BLYDE RIVER-ÁREA PARK KRUGER
Buffet de café da manhã. Na primeira hora da 
manhã, partida em direção ao Parque Kruger, atra-
vessando a província de Mpumalanga. Bela rota para 
o leste de Joanesburgo que oferece lugares de beleza 
excepcional como Bourkes Luck e Three Rondavels. 
Almoço no caminho. Vamos fazer uma parada na 
“Janela de Deus”, com uma visão impressionante das 
planícies que são azuladas à distância. Continuação 
em direção ao Grand Canyon, onde a vegetação sur-
preende da montanha. Nós também vamos apro-
veitar as vistas mais espetaculares do Blyde River 
Canyon (visitas sujeitas a condições climáticas). 
Jantar e acomodação no hotel.

DIA 4. ÁREA DO PARQUE DE KRUGER
Regime em pensão completa. Dia livre. Hoje vamos 
oferecer-lhe a visita opcional do Parque Kruger. Ire-
mos para o Parque Kruger, o maior e mais importante 

parque da África do Sul, conhecido internacional-
mente como o rei dos parques nacionais, com uma 
gestão delicada do equilíbrio ecológico. O parque 
tem 147 espécies diferentes de mamíferos, mais de 
500 espécies de aves e uma imensa variedade de ve-
getação, com magníficas árvores. Pode ser visitado 
durante todo o ano e cada estação tem a sua atração 
em particular, na primavera e no verão, as árvores e 
arbustos estão com flores e todos os córregos e fon-
tes estão cheios de vida. Vamos sair cedo para fazer o 
safári fotográfico durante todo o dia, opcionalmente, 
podemos fazer isso em veículos 4x4 aberto. Com 
sorte, vamos conhecer “os 5 grandes”, leão, leopardo, 
búfalo, elefante e rinoceronte. Hospedagem.

DIA 5. ÁREA DE KRUGER PARK - PRETORIA-JOA-
NESBURGO - JOANESBURGO / CIDADE DO CABO

 Viagem de avião

Buffet de café da manhã. Partida para Pretória, a 
terceira cidade em importância da África do Sul e 
da capital administrativa do país. Também é uma ci-
dade de grande atração turística por suas ruas arbo-
rizadas, seu centro comercial, seus locais históricos, 
jardins, museus, e as importantes áreas comerciais, 
goza de um ambiente seguro para apreciá-lo e andar 
a pé. Faremos uma visita panorâmica aos principais 
monumentos da cidade, incluindo a “Igreja Square 
“e” Union Buildings “(os bilhetes não estão incluí-
dos). Almoço no restaurante e traslado ao aeroporto 

de Joanesburgo, para sair em voo com destino à 
Cidade do Cabo, segunda cidade mais populosa da 
África do Sul e é a capital legislativa do país. As mon-
tanhas escarpadas, dois oceanos, os vinhedos, suas 
costas pacíficas e o contorno mágico da gigantesca 
Montanha de Mesa, misturada com hospitalidade de 
pessoas calorosas e amigáveis da Cidade do Cabo 
provaram ser a receita secreta para o reconheci-
mento como um centro de turismo ideal. Chegada e 
traslado para o hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 6. CIDADE DO CABO 
Buffet de café da manhã. Pela manhã, visita panorâ-
mica da cidade. Vamos visitar o pitoresco bairro de 
Bo Kaap, a catedral de St. Georges, os jardins da em-
presa, o “Grand Parade”, a Old Town Hall, o Castelo da 
Boa Esperança. Também vamos nos aproximaremos 
da estação de Teleférico da Montanha de Mesa, onde 
teremos a possibilidade de opcionalmente subir e 
desfrutar de vistas maravilhosas se as condições 
meteorológicas permitir, (entrada não incluída). Al-
moço no restaurante e resto de dia livre. Jantar e 
hospedagem.

DIA 7. CAPE TOWN - CAPE VINEYARDS - FRANS-
CHHOEK
Buffet de café da manhã. Hoje incluímos uma ex-
cursão pelos seus apreciados vinhedos. Nós vamos 
desfrutar de uma degustação de vinhos em uma das 
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vinícolas. A tradicional indústria do vinho sul-africano 
tem mais de três séculos de história, faz parte da cul-
tura e os sinais de identidade do país. Vamos apren-
der o processo de elaboração do vinho, desde a uva 
até ser servida na taça. Almoço em Stellenbosch. A 
seguir, visita de Franschhoek, uma das cidades mais 
antigas da África do Sul e um dos lugares mais pito-
rescos da África do Sul. Jantar e hospedagem.

DIA 8. CIDADE DO CABO
Dia livre em pensão completa. Excursão opcional 
para Punta del Cabo. Partida na direção da cidade 
costeira de Hout Bay, onde embarcaremos em um 
cruzeiro de 45 minutos para descobrir a colônia de 
focas concentradas na ilha de Duiker. Por alí, vamos 
fazer a rota panorâmica de Chapman Peak, desco-
brindo suas vistas formidáveis sobre o litoral da pe-
nínsula do cabo. A seguir nós iremos para a pequena 
cidade de pescadores, Simon´s Town, para desco-
brir a colônia de pingüins instalados na praia. Vamos 
almoçar na península para depois continuar em 
direção à reserva de Punta del Cabo até chegar ao 
famoso Cabo da Boa Esperança. Nosso tour termina 
com a visita dos jardins botânicos de Kirstenbosch 
para depois voltar ao hotel. Jantar e hospedagem.

DIA 9. CABO CITY
Pequeno almoço. No horário indicado, traslado ao 
aeroporto de Cidade do Cabo. Fim da viagem e nos-
sos serviços.

Preços por pessoa em U$D

Em quarto duplo  ...................................... 1.335

Spto. habitación individual ....................... 370

Notas de interesse

• Buffet de café da manhã composto por café, chás de 
ervas sucos, queijo, presunto serrano / york, crois-
sants e pão.

• A visita da Bourkes Luck e do Grand Canyon pode ser 
suspensa por razões meteorológicas.

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições 
correspondente no seu país de origem.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo delas.

i

Incluído no passeio

• Guía local falando espanhol em toda a via-
gem.

• Voo Joanesburgo - Cidade do Cabo.  

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

• Hotéis : 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou chuveiro. 

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Visita às vinhas, degustação de vinhos e 
Franschhoek com guia local.

• Outras visitas e excursões: 
Vista geral, de, johannesburg, soweto, e, 
estádio “Soccer City” com guia local. 
Três rondáveis, Bourker Luck e Blyde Canyon, 
Rio com guia local. 
Pretória com guia local. 
Panorâmica da Cidade do Cabo com guia 
local.

• Entradas incluídas: 
Degustação de vinhos.

• Ônibus de luxo para toda a viagem.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

Datas de saídas do Brasil

Maio 17 22

Junho 10 24

Julho 1

Setembro 2 16 30

Outubro 7 14 21

Hotéis  previstos ou similares 

Joanesburgo Indaba  4**** 

Peermont Metcourt  3*** 

Área Parque Greenway Woods Resort  3*** 

Kruger Pine Lake Inn 3*** 

Cidade do StayEasy  3***Sup

Cabo Lady Hamilton  3*** 

Safari en Parque Kruger

9  dias  ... a partir de  1.335 $ USA

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


