ÁFRICA DO SUL 2018

CARNAVAL NA ÁFRICA DO SUL COM
GUIA DESDE O BRASIL
11 DIAS / 09 NOITES

SAÍDA: 10 FEVEREIRO 2018
10 Fev (Sab) – RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO/JOANESBURGO
Comparecimento ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro às 09:15 hrs para check-in no balcão da Tam. Embarque no vôo
JJ:3547 com saída prevista para às 12:15 hrs com destino ao Aeroporto de Guarulhos. Chegada às 13:25 hrs e tempo livre
enquanto aguarda conexão em vôo JJ:8162 com saída prevista para às 17:30 hrs com destino a Joanesburgo. Jantar e pernoite
a bordo.
11 Fev (Dom) – JOANESBURGO/RESERVA ANIMAL DE PILANESBERG
Chegada ao Aeroporto de Joanesburgo às 06:50 hrs. Após formalidades de alfândega, recepção por nosso guia local e traslado
ao hotel em Pilanesberg. Chegada ao Kwa Maritane Lodge (quarto standard) para almoço e posterior check-in. À tarde, saída
em carro aberto para Safari Fotográfico (com acompanhamento de ranger falando inglês). Retorno ao Lodge para o jantar e
acomodação.
PIllanesberg National Park, localizado em um ambiente de natureza deslumbrante, está a aproximadamente 200 kms de
Joanesburgo e 13 minutos de Sun City. Na paisagem, um dos maiores complexos vulcânicos do mundo – o parque está situado
sobre a cratera de um vulcão de 1,2 bilhão de anos – formando um rico ecossistema com inúmeras espécies de fauna e flora.
Entre os animais, é possível encontrar os chamados “Big Five“, termo utilizado para designar os cinco animais mais difíceis de
serem caçados pelo homem: o leão, o elefante africano, o búlafo africano, o leopardo e o rinoceronte. Entre dezenas de outros
animais que habitam o local, destacam-se: hienas, girafas, zebras, hipopótamos, crocodilos, cães selvagens, gnus, búfalos,
impalas, avestruzes, babuínos, macacos e também cabras-de-leque, animal conhecido localmente como springbok e que é um
dos símbolos do país. Na fauna, 130 tipos de árvores e inúmeros tipos de plantas de solo. Ao total, estima-se que o Pilanesberg
National Park conta com cerca de sete mil espécies animais.
12 Fev (Seg) - RESERVA ANIMAL DE PILANESBERG
Saída ao amanhecer em carro 4x4 com acompanhamento de ranger falando inglês, para uma nova experiência de safari.
Retorno ao lodge onde será servido o café da manhã. Aproveite o tempo livre para desfrutar das espreguiçadeiras entre as
palmeiras no jardim, junto à piscina. Ao entardecer, participaremos de outro safári. Retorno ao lodge para jantar e
acomodação.

Big Five
13 Fev (Ter) – RESERVA ANIMAL DE PILANESBERG / SUN CITY
Saída bem cedo para uma última experiência de safari. Retorno ao lodge para café da manhã, check-out e traslado à Sun City.
Este traslado será feito em dois carros, com a ajuda do guia acompanhante. Chegada, check-in e acomodação no Soho Hotel
at Sun City (quarto luxuty). O Complexo oferece diversas as opções de lazer: teatro, cassino, cinema, atrações aquáticas do
Vale das Ondas, campo de golfe, etc.
14 Fev (Qua) – SUN CITY
Café da manhã no hotel e dia livre. Sugerimos opcional passeio de balão.
15 Fev (Qui) – SUN CITY / JOANESBURGO / CIDADE DO CABO
Pela manhã bem cedo, traslado ao Aeroporto de Joanesburgo para embarque em vôo BA:8162 com saída às 09:25 hrs para a
Cidade do Cabo. Às 11:35 hrs, chegaremos a esta fascinante cidade. Recepção e traslado ao Hotel The Commodore Waterfront
(quarto standard) para acomodação.
Aos pés da Montanha da Mesa (um platô de 1086 metros de altura que, bem, tem a forma de uma mesa), a Cidade do Cabo
(Capetown) esparrama-se preguiçosamente e com graça rumo ao mar. Carrega o título de capital legislativa do país, mas talvez
fosse mais justo o título de capital da qualidade de vida. Recheada de belas trilhas, parques e praias badaladas (como Clifton e
Camps Bay), é um eterno convite a vida outdoor. Misturada a tudo isso, bons museus, bonitas igrejas e castelos, e um ambiente
cosmopolita que se revela em bares, restaurantes, lojas e hotéis design. Seus bairros ajudam a contar parte de sua história. BoKaap, com suas casas coloridíssimas, é o reduto muçulmano, criado no século XVIII com a construção da primeira mesquita do
país. Tamboerskloof e Muizenberg narram a colonização inglesa através de seus lindos sobrados vitorianos. City Bowl, o
coração comercial da cidade, revela traços da colonização holandesa em monumentos como o Castle of Good Hope (Castelo
da Boa Esperança), do século XVII.

Vista da Montanha da Mesa desde Waterfront
16 Fev (Sex) – CIDADE DO CABO
Café da manhã no hotel e saída para dia inteiro de visita. Faremos uma visita panorâmica da Grande Capetown com parada na
Montanha da Mesa. Subida em teleférico (caso não esteja coberta de nuvens) para uma vista espetacular da cidade e sua baía.
Almoço em restaurante local e na parte da tarde, seguiremos para Constantia onde visitaremos a vinícola e faremos uma
degustação de vinho. Retorno ao hotel para acomodação.
O distrito de Constantia é a região mais antiga de produção de vinhos da África do Sul, com os primeiros vinhedos plantados
por volta do ano 1600, trazidos de navio pelos holandeses. O local, que também é conhecido como Constantia Valley (Vale
Constantia), está localizado bem na parte central da Península do Cabo, a pouco mais de 10 minutos do centro de Cape Town.
A localização geográfica aos pés de uma região montanhosa, o tipo de solo e o relevo dos terrenos onde estão localizados os
vinhedos, proporcionam características únicas no território sul-africano para produzir vinhos de superior qualidade.
17 Fev (Sab) – CIDADE DO CABO
Café da manhã no hotel e saída para mais um dia inteiro de visitas. Desta vez, faremos um passeio ao longo da Península do
Cabo, a rota mais espetacular, com linda paisagem, vegetação e vida silvestre. A primeira parada será em Hout Bay ou Timber
Bay, onde poderemos tomar um barco até a ilha habitada por uma colônia de focas (sujeito as condições do mar). Em seguida,
visitaremos a Reserva Natural Good Hope (Cabo da Boa Esperança) onde teremos a oportunidade de subir em teleférico até o
velho farol para apreciar a vista da famosa “False Bay” (teleférico não incluído). Parada para almoço em restaurante local e na
parte da tarde, seguiremos para “Simon’s Town”, lar da Marinha Sul Africana, onde visitaremos a famosa colônia de pinguins
(entrada incluída), uma espécie que sofre sérios riscos de extinção. Finalizaremos com visita ao Jardim Botânico e retorno ao
hotel.
18 Fev (Dom) – CIDADE DO CABO
Café da manhã e dia livre para atividades independentes.
Aproveite o tempo livre para uma visita opcional e imperdível a Robben Island, ilha que durante séculos serviu como local de
isolamento, banimento e prisão. Desde 1997 é considerada um Patrimônio Mundial pela UNESCO e funciona basicamente
como museu, sendo uma das atrações mais visitadas na Cidade do Cabo. Vários personagens históricos, líderes africanos,
soldados e civis foram encarcerados em uma das quatro prisões existentes na ilha, incluindo o ex-presidente Nelson Mandela,
que passou 18 de seus 27 anos de prisão na ilha. O local também já serviu como hospital para pessoas com lepra e doenças
mentais e como centro de treinamento e defesa durante a Segunda Guerra Mundial. O ponto de partida para o passeio é o
Nelson Mandela Gateway, localizado no coração do V&A Waterfront, ao lado do prédio Clock Tower. Lá está a bilheteria e
também um pequeno museu, que pode ser visitado enquanto se aguarda a saída do próximo barco. Os barcos partem sempre
as 9h, 11h ,13h e 15h, se as condições climáticas permitirem, e a duração total do passeio é de quatro horas. O ingresso adulto
custa 250 rands (aprox Usd 18,00) e pode ser comprado no local, ou antecipadamente pela internet. A procura é bem grande
e recomendamos comprar com antecedência.
19 Fev (Seg) – CIDADE DO CABO / JOANESBURGO
Café da manhã, check-out e traslado ao Aeroporto de Capetown para embarque em vôo BA:6414 com saída prevista para as
12:20 hrs com destino a Joanesburgo. Chegada às 14:20 hrs e traslado ao Hotel Southern Sun Or Tambo International Airport
(quarto standard) para acomodação.

20 Fev (Ter) – JOANESBURGO / SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO
Café da manhã e traslado ao Aeroporto para embarque em vôo JJ:8163 com saída às 12:25 hrs com destino a São Paulo.
Chegada prevista para às 17:30 hrs e tempo livre enquanto aguarda conexão do vôo JJ:3668 com saída às 22:15 hrs para o Rio
de Janeiro. Chegada às 23:25 hrs, desembarque e... FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!!!!

PREÇO POR PESSOA EM USD (Aéreo + terrestre)
EM DUPLO
SUPL. SINGLE

USD 3.766
USD 1.049

IRRF = USD 111
IRRF = USD 50

TAXAS DE EMBARQUE = USD 136
PREÇOS INCLUEM:
- Bilhete aéreo Rio/Joanesburgo*/Capetown/Joanesburgo/Rio, voando Latam em classe econômica - Acomodação nos hotéis
mencionados
- Regime de café da manhã nos hotéis de Sun City & Cidade do Cabo
- Regime de pensão completa no Lodge em Pilanesberg
- 4 safaris com acompanhamento de ranger falando inglês
- Dia inteiro de visita a Cidade do Cabo & Vinícola com uma degustação de vinho e almoço incluído (privativo com guia falando
português)
- Dia inteiro de visita a Península do Cabo com almoço incluído (privativo com guia falando português) - Todos os traslados
- Saída garantida com guia desde o Brasil para mínimo de 19 passageiros pagantes - Seguro Intermac Gold
- Kit viagem
PREÇOS NÃO INCLUEM:
- Despesas de caráter pessoal: lavanderia, telefonemas, etc
- Gorjeta a guias e motoristas
- Visitas e excursões opcionais
- Refeições não mencionadas
- Tudo o que não estiver especificado em “PREÇOS INCLUEM”

HOTÉIS CONFIRMADOS:
Cidade
Pilanesberg
Sun City
Capetown
Joanesburgo

Hotel

Tipo de quarto

Kwa Maritane Busch Lodge

Standard

Soho at Sun City

Luxury

The Commodore V&A Waterfront

Standard

Southern Sun Or Tambo

Classic

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
• Brasileiro não necessita de visto se a viagem tiver duração inferior a 90 dias
• Apresentar passaporte brasileiro válido e com duração de até no mínimo 1 mês depois da data que pretende retornar
• O passaporte deve ter ao menos 2 páginas em branco.
• Apresentar o CIV – Certificado Internacional de Vacinação.

FORMA DE PAGAMENTO:
20% entrada e saldo parcelado em 9 x sem juros no cartão.
Taxas de embarque e Irrf devem ser pagos junto a entrada.
*** Necessário apresentação de cópia do passaporte no momento da reserva
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