Aventura na África do Sul

A partir de 2.245 $
+

Saídas 2019 / 2020

A JOHANNESBURGO: TERÇAS-FEIRAS
2019-2020
Terças-Feiras
Extensão a Botsuana: Diárias

Dia 1º (Ter): Joanesburgo / Cidade do
Cabo
Chegada ao aeroporto de Joanesburgo e voo
(não incluído) para a Cidade do Cabo. Chegada
e traslado ao hotel com guia / motorista de fala
castelhana. Restante do dia livre. Acomodação
no hotel.
Dia 2º (Qua): Cidade do Cabo
Café da manhã. Dia livre para realizar uma atividade opcional (P +) dia inteiro “Combo” - Visite
a cidade mãe, o conhecido bairro “Bo Kaap “e
seus museus, bem como uma das mais antigas
vinícolas da África do Sul, onde faremos uma degustação de vinhos. Almoço. De tarde retorno ao
hotel e acomodação.
Dia 3º (Qui): Cidade do Cabo
Café da manhã. Dia livre para curtir a cidade por
conta própria e descobrir a cidade mais bonita
da África. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Sex): Cidade do Cabo
Café da manhã. Dia livre para realizar uma atividade opcional (P +) dia inteiro da península
- Vamos chegar ao Cabo da Boa Esperança, visitando a Ilha dos Selos ao longo do caminho e
uma colônia de pinguins. Almoço em restaurante
local. De tarde retorno ao hotel. Acomodação no
hotel.
Dia 5º (Sáb): Cidade do Cabo / Joanesburgo / Área do Kruger
Café da manhã. Traslado no horário marcado
com guia / motorista que fala espanhol no aeroporto da Cidade do Cabo para embarcar
em vôo (não incluído) para Johannesburgo. O
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prazo da chegada ao aeroporto OR Tambo em
Joanesburgo deve ser às 08:15. Em caso de chegar em um voo subseqüente aplicaremos um
suplemento de traslado privativo para o Parque
Kruger. Chegada e saída para o Parque Kruger,
através da província de Mpumalanga, e visita de
lugares lindos e de tirar o fôlego, como: Bourke’s Luck Potholes no Blyde River Canyon (visitas
sujeitas a disponibilidade de tempo e condições
meteorológicas). Chegada no último minuto da
tarde no hotel. Jantar e acomodação.
Dia 6º (Dom): Área do Parque Kruger
Café da manhã. Safári fotográfico de dia inteiro.
Nota: O hotel irá fornecer caixas de piquenique
com o café da manhã porque o tempo estimado
de partida para realizar a atividade de safari foto
é às 05h30. O safári fotográfico irá realizar em
veículo aberto 4x4 nas estradas do Kruger Park
com um guia falando espanhol. Regresso ao
hotel para jantar e acomodação.
Dia 7º (Seg): Área do Parque Kruger /
Pretória / Johannesburgo
Café da manhã e saída para Johannesburgo. Visita Panorâmica de Pretória, incluindo a “Igreja
Square “e” Union Buildings “(a visita não inclui
entrada para os monumentos, mas eles serão
contemplados no caminho). Transfer para o hotel
e restante do dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Ter): Joanesburgo / Parque Nacional de Pilanesberg
Café da manhã. Na hora marcada, partida com
guia / motorista que fala espanhol para o parque National de Pilanesberg, localizado a apenas
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Visitando: Cidade do Cabo / Parque Nacional do Kruger / Pretoria / Johannesburgo / Parque Nacional do Pilanesberg
/ Parque Nacional do Chobe e Delta do Okavango (Botsuana)

O!

10, 14 Dias: África do Sul e Botsuana

INTRODUÇÃO
Viaje para explorar o melhor da África Austral. Na Cidade do Cabo, descobriremos o
que é provavelmente a cidade mais espetacular da África. Safari no emblemático Parque
Kruger e no apaixonante Parque Nacional do Pilanesberg. Podemos complementar a experiência com uma extensão para o Botsuana para continuar com safaris em locais como
Chobe, onde vamos fazê-lo em 4x4 e em barco, o Delta do Rio Okavango, cujas águas
desaparecem no Kalahari, um ecossistema inteiro para admirar a fauna selvagem africana .

2,5 horas. Chegada para o almoço. Na parte da
tarde, partida de safári fotográfico através do
Parque Nacional de Pilanesberg em busca dos
“Cinco Grandes” em veículo 4x4 aberto com
guia em espanhol. Retorno ao hotel depois do
safári. Jantar e acomodação.
Dia 9º (Qua): Parque Nacional Pilanesberg
Café da manhã. Saída em safári fotográfico ao
amanhecer em veículo 4x4 aberto. Restante da
manhã livre para aproveitar as instalações do
lodge. Almoço. De tarde, saída em safári fotográfico em veículo 4x4 aberto. Retorno ao hotel
depois do safári. Jantar e acomodação.
Dia 10º (Qui): Parque Nacional Pilanesberg / Johannesburgo
Saída em safári fotográfico ao nascer do sol em
veículo 4x4. Retorno ao hotel para o café da
manhã. No horário marcado, traslado por estrada de volta para Joanesburgo e traslado ao
aeroporto.
Extensão do Botsuana:
Dia 10º: Parque Nacional Pilanesberg /
Johannesburgo / Kasane / Chobe
Café da manhã. Traslado para o aeroporto para
sair em voo (não incluído) para Kasane. Traslado para o nosso hotel. Almoço. À tarde, saída
para realizarmos uma atividade de safári (safári
de barco pelo rio Chobe ou por 4x4 no Parque
Nacional). Regresso para jantar e acomodação.
Nota: O almoço e a atividade de safári estão sujeitos à hora de chegada ao hotel.

Dia 11º: Chobe
Café da manhã. Dia dedicado às atividades de
safári incluindo saídas em 4x4 e barco pelo rio.
Almoço Chobe é famoso por suas manadas de
elefantes africanos e uma maravilha para vermos
a vida selvagem. Retorno para o hotel. Jantar e
acomodação.
Dia 12º: Delta do Chobe / Okavango
Safari pela manhã, café da manhã e traslado
a pista de pouso para embarcar em seu voo
charter Regular (incluído) para o Lodge. Chegada e um representante do lodge irá levá-lo
para o hotel. Chegada e bebida de boas vindas, tempo de descanso para então sairmos
no safári à tarde com um guarda florestal. Retorno ao hotel para o jantar e acomodação.
Alojamento
Dia 13º: Delta do Okavango
Café da manhã. Atividades de safári pela
manhã e à tarde em veículo 4x4, mokoro
(barco típico da área) e lancha. O Okavango
é conhecido como “o rio que nunca encontra o mar “, já que ele desaparece em um
Labirinto de ilhas e canais. Almoço. Este é
um dos destinos mais procurados do mundo
por causa de sua natureza selvagem. Retorno
para o hotel.
Dia 14º: Okavango / Maun / Johannesburgo
P Café da manhã. Traslado para o aeródromo
para sair de avião (incluído) para Maun e conexão com o vôo (não incluído) de volta a Johannesburgo. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Delta Del Okavango

SI

O Tour Inclui

• Assistência e traslados indicados no itinerário.
• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Safáris fotográficos em veículo 4x4 aberto no Parque Kruger.
• Motorista-guia em espanhol.
• Safáris fotográficos em Pilanesberg em caminhão 4x4 do lodge de uso compartilhado com capacidade para 20 pessoas.
• Transporte em carro, mini ônibus dependendo do número de participantes.
• Seguro de assistência Mapaplus.
Extensão Botsuana
• Traslado privativo a Johannesburgo desde Pilanesberg.
• Aeronave Kasane / Okavango / Maun (bagagem máxima 15 kg + 6 kg).
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Serviço de guia em espanhol

2 Parque Nacional
de Chobe

Delta del
Okavango 2

ZIMBAWUE

BOTSWANA

Parque Nacional 2
de Pilanesberg

Pacote Plus

2 Área de Kruger
1

Johannesburgo

SUDAFRICA

335 $ INCLUI 2 REFEIÇOES E 2 EXTRAS

EXTRAS

REFEIÇÕES

• Dia completo na Península do Cabo.
• Dia completo City Tour e Vinhedos

• 2 almoços (sem bebidas)

Cidade del Cabo 4

Hotéis previstos ou similares AVENTURA NA ÁFRICA DO SUL
Cidade

Categoria 4 * Sup.

NO

Park Inn Foreshore 4* Sup

Cidade do Cabo

Winkler / Ingwenyama Deluxe 4* Sup

Área Kruger

Silverbirch 4* Sup

Johannesburgo

Não inclui

• Bebidas e outras refeições não mencionadas.
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, telefone ou serviços de lavanderia.
• Tudo que não estiver descrito como incluído no preço incluí.
• Vistos
Notas Importantes

Bakubung / Kwa Maritane 4* Sup

Pilannesberg

Hotéis previstos ou similares Extensão A BOTSWANA
Cidade
Chobe
Delta Okavango

Categoria B

Categoria A

Chobe Safari Lodge 4*

Chobe Game Lodge 5*

Camp Pom Pom 4*

Camp Okavango5 *

Suplementos voos internos

$

(sujeito a modificações)

365 $ netos
490 $ netos

Johannesburgo / Cidade do Cabo / Johannesburgo
Johannesburgo / Kasane; Maun/ Johannesburgo

Aventura na África do Sul

$

Temporada
Iti. MM840

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Categoria Unica
Duplo
Supl Indiv

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se íntegro o programa.
• Visitas panorâmicas de Mpumalanga, sujeitas a disponibilidade de tempo e condições meteorológicas.
• Safári em 4x4 pelo interior do Parque Kruger, capacidade máxima, 9-10 pessoas, por veículo, com
um acompanhante em espanhol garantido, durante meio dia de safári no mínimo, que irá alternando entre os distintos 4x4 em caso de haver mais de 10 pessoas.
• As acomodações no Parque Kruger son lodges localizados fora dos limites do mesmo sem prejudicar o andamento do safári.
• Os safáris aquáticos no Delta dependem dos níveis de água dos canais do Delta.
• Viagem sujeita a condições especiais de contratação e cancelamento, ver condições gerais.

Supl. Extensão Botswana

$

Temporada
Iti. MM841

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Categoria B
Categoria A
Duplo
Supl Indiv
Duplo
Supl Indiv

4.340

980

5.235

0

1 Abr - 30 Set 19

2.245

260

1 Abr - 30 Jun 19
1 Jul - 31 Out 19

5.215

1.075

6.570

1.735

1 Out - 31 Dez 19

2.285

260

1 Nov -30 Nov 19

4.345

980

5.235

0

1 Dez - 31 Dez 19

3.805

315

4.315

0

1 Jan - 31 Mar 20

2.465

280

1 Jan - 31 Mar 20

3.995

345

4.595

0

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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