ÁFRICA DO SUL
Joanesburgo·Kruger
Park·Pretória·Cidade do
Cabo·Rota Jardim·Sun City
13 a 26 de Setembro de 2019
Programação:
(13/09 – Sexta-feira): NATAL / SÃO PAULO - Às _____ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional
dos Guararapes Gilberto Freyre para embarque ás _____ no vôo _____ com destino à Guarulhos – São Paulo (SP).
Previsão de chegada ás ______. Em seguida, faremos acomodação e aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no
Hotel Sleep Inn – Guarulhos ou similar. Pernoite

1° DIA (14/09 – Sábado) SÃO PAULO / JOHANESBURGO
Dia livre para atividades independentes. Às 12h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto
Internacional São Paulo – Guarulhos (SP) onde embarcaremos as 18h. no vôo South African SA 0223 com
destino à Johanesburgo na África do Sul. Pernoite a bordo.

2° DIA (15/09 – Domingo) JOHANESBURGO
Previsão de chegada ás 07h.25min. Recepção, tramites de imigração e traslado Aeroporto / Hotel Metcourt –
Tel: +27 11 928 1928. Tarde livre para atividades independentes. Jantar incluso no pacote e pernoite

3° DIA (16/09 – Segunda-feira) JOHANESBURGO
Café da manhã. Saída para city tour Half day em Johanesburgo. Retorno ao hotel para pernoite

4° DIA (17/09 – Terça-feira) JOHANESBURGO / WHITE RIVER / MPUBALANGA
Café da manhã. Traslado a zona do Kruger Park – Nordeste do país – atravessando a Província de
Mpubalanga e passando por lugares de impressionante beleza como a “Janela de Deus” e o desfiladeiro do
Cânion do Rio Blyde. Jantar e acomodação no Hotel Hulala – Tel: +27 13 764 1893

5° DIA (18/09 – Quarta-feira) PARQUE NACIONAL KRUGER
Café da manhã. Saída para passeio de dia inteiro em veículo aberto 4x4 onde o grupo poderá observar a
grande variedade de fauna: mais de 500 espécies de aves, 112 de répteis e 150 de mamíferos. Os famosos
“Big Five” - leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo, são a principal atração, mas existem também
populações significativas de girafas, antílopes, veados, chitas, hienas, crocodilos, hipopótamos e uma grande
variedade de macacos. Retorno ao hotel no fim da tarde. Jantar e noite livre.

6° DIA (19/09 – Quinta-feira) MPUBALANGA / PRETORIA / JOANESBURGO
Após café da manhã saída para Pretória onde faremos uma visita panorâmica incluindo Church Square e Union
Buildings, após visita seguiremos ao Aeroporto Internacional de Johanesburgo para embarque ás 20h.45min.
no vôo South African SA 0377 com destino á Cidade do Cabo. Recepção e traslado ao Hotel Strand – Tel: +27
21 431 7500 para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite

7° DIA (20/09 – Sexta-feira) CIDADE DO CABO
Café da manhã. Saída para passeio à Península do Cabo, até ao Cabo da Boa Esperança. Em rota,
visitaremos a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço em restaurante local – Incluso no pacote.
Retorno ao hotel em Cidade do Cabo. Pernoite

8° DIA (21/09 – Sábado) CIDADE DO CABO / OUDTSHOORN
Café da manhã. Partida da Cidade do Cabo pela Rota 62 em direção ao maior centro de “penas” do mundo,
coração da Rota Jardim. Visita às Grutas Cango, um lugar de grande beleza natural e monumento nacional; E a
quinta de criação de avestruzes. Este animal é o símbolo da região. Almoço incluído. Faremos acomodação no
Hotel Oudtshoorn – Tel: +27 44 279 1300. Pernoite

9° DIA (22/09 – Domingo) OUDTSHOORN / KNYSNA
Café da manhã. Viagem para Knysna, com vista ao Big Tree, coração da Garden Route. Está área estende-se
por 75km e alberga em seu interior impressionantes árvores indígenas e uma imensa variedade de arbustos e
belíssimas flores, além de uma fauna muito abundante. Acomodação no Hotel Knysna Log Inn – Tel: +27 44
382 5835. Pernoite

10° DIA (23/09 – Segunda-feira): KNYSNA / CIDADE DO CABO / JOHANESBURGO / SUN CITY
Café da manhã. Saída Knysna / Cidade do Cabo onde embarcaremos às 13h.15min. no vôo South African SA
0334 com destino à Johanesburgo. Previsão de chegada às 15h.10min. Recepção e traslado para o complexo
Sun City onde faremos acomodação no Sun City Main Hotel – Tel: +27 14 557 1000. Pernoite

11° DIA (24/09 – Terça-feira): SUN CITY
Café da manhã. Dia livre para aproveitarmos as atividades de lazer do complexo Sun City Hotéis & Cassinos.

12° DIA (25/09 – Quarta-feira): SUN CITY
Café da manhã. Dia livre para aproveitarmos as atividades de lazer do complexo Sun City Hotéis & Cassinos.

13° DIA (26/09 – Quinta-feira): SUN CITY / JOHANESBURGO / NATAL
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Johanesburgo
para embarque ás 11h. no vôo South African AS 0222 com destino à São Paulo – Guarulhos (SP). Previsão
de chegada às 17h.30min. Tempo em conexão e reembarque às ______. no vôo ________ com destino à
Recife (PE). Previsão de chegada às _____ no dia 27/09. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:










Hospedagem em hotéis com café da
manhã;
Traslados de chegada e saída
conforme o programa
Trecho aéreo Recife / Joanesburgo /
Cidade do Cabo / Recife;
Seguro viagem;
Visita panorâmica com guias locais
conforme o programa.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:





Refeições e passeios não mencionados
no programa
Qualquer serviço não mencionado
acima.
Vistos necessários;

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO SOUTH AFRICAN AIRWAYS (sujeito a reajuste sem prévio
aviso):
 U$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos dólares) parcelado em até 05 vezes nos cartões Visa ou Mastercard.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 9.500,00

 Em apto Single: R$ 12.000,00
Cartão de crédito: em até 10x nos cartões Visa e Máster.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

