África do Sul – Área do Parque Kruger, Cape Town e Rota Jardim

Lendas e Jardins – 11 dias e 10 noites
Saídas aos domingos
Saídas promocionais: 03/11 e 08/12/2019, 05/01, 16/02, 08/03, 19/04, 10/05, 07/06, 12/07,
26/07, 16/08, 30/08, 06/09, 20/09, 11/10 e 25/10/2020
 1º Dia - São Paulo / Johannesburg - Domingo
Embarque com destino a Johannesburg. Jantar e noite abordo.
 2º Dia - Johannesburg - Segunda-feira
Recepção por guia local em português e traslado para o hotel. Acomodação e restante do dia livre.

 3º Dia - Johannesburg – White River - Terça-feira
Saída às 08hs com destino a Mpumalanga com guia local falando em português. No percurso, visita panorâmica nas regiões
Blyde River Canyon e God’s Window. Check in, jantar e pernoite no hotel.

 4º Dia - Parque nacional do Kruger - Quarta-feira
Dia inteiro no Kruger Park em safari 4x4 com o guia em português. Iremos em busca dos “Big Five”: o leão, o leopardo, o
elefante, o rinoceronte e o búfalo. Jantar e pernoite no hotel.

 5º Dia - White River - Johannesburg – Cape Town - Quinta-feira
Saída com destino a Johannesburg. No percurso, tour panorâmico na capital administrativa do país, Pretória. Chegada em
Johannesburg e embarque em voo a partir das 19h (não incluso) com destino a Cape Town. Chegada em Cape Town,
recepção e traslado em português para o hotel. Check-in e pernoite.

 6º e 7º - Dias - Cape Town - Sexta-feira e Sábado
Dias livres para atividades independentes.
Sugestões de passeios opcionais:
Sexta-feira: city tour na cidade e visita à vinícolas com guia em português. Visita da cidade que destaca: a estátua de Jan van
Riebeech, o Castelo da Boa Esperança, o Museu da África do Sul e os edifícios da Casa do Parlamento. Nas vinícolas,
realizaremos uma visita panorâmica de Stellenbosch, uma bela cidade colonial caracterizada por seus edifícios no estilo da
arquitetura holandesa. Finalmente, faremos uma degustação de vinhos em uma vinícola local.
Sábado: Cabo da Boa Esperança
Saída para o Cabo da Boa Esperança no Parque Nacional do Cabo da Boa Esperança. Oportunidade de visitar Duiker Island
(a Ilha das Focas) e uma colônia de pinguins no Boulders Beach em Simon’s Town.

 8º Dia - Cape Town - Oudtshoorn – Domingo
Saída com guia em português para a cidade de Oudtshoorn, o maior centro urbano no Little Karoon. Na chegada, visita a uma
fazenda de avestruzes. Almoço incluso. Em seguida, ida até as cavernas Cango, localizadas numa área de formações de
calcário em Swartberg, próxima de Oudtshoorn. Acomodação no hotel escolhido.

 9º Dia - Oudtshoorn - Knysna - Segunda-feira
Saída até a “Big Tree” em Knysna, no coração da Garden Route. Um lugar bonito, rodeado de vegetação, a Meca dos muitos
jogadores de golfe e com localização perto das praias de Brenton. Noite no hotel selecionado.
Opcional: Sunset Cruise em Knysna (Cruzeiros Sundowner, inclui ostras frescas, refrigerantes, cerveja local e vinho espumante).

 10º Dia - Knysna - Cape Town - Terça-feira
Retorno à Cidade do Cabo. Se o tempo permitir, vamos percorrer a vila de pescadores de Hermanus, onde poderemos avistar
as baleias (somente de julho a novembro). Chegada e acomodação no hotel.

 11º Dia – Cape Town / Johannesbrug / São Paulo - Quarta-feira

Traslado com guia em português para o Aeroporto Internacional de Cape Town. Embarque com destino a origem.

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério
do guia/receptivo local."
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
Hoteis previstos ou similares:
Categoria A – CLASSIC - 4* ( Nov/19 – Out/20)
- Johannesburg (1 noite): Hotel Signature Lux Sandton
- White River (2 noites): Destiny Lodge
- Cape Town (3 noites): Hotel Fountains ou Holiday Inn CPT
- Oudtshoorn (1 noite): El Dorado
- Knysna (1 noite): Graywood
- Cape Town (1 noite): Fountains
Categoria B – SUPERIOR - 4* ( Nov/19 – Out/20)
- Johannesburg (1 noite): The Maslow
- White River (2 noites): Stille Woning ou Hulala Lodge
- Cape Town (3 noites): Fountains ou Holiday Inn CPT
- Oudtshoorn (1 noite): Hlangana Lodge
- Knysna (1 noite): Knysna Log Inn
- Cape Town (1 noite): Holiday Inn CPT

Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem e uma página inteira em branco- Não nos responsabilizamos
por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída dos países visitados.
Obrigatória a vacina de febre amarela (certificado internacional) para ingresso na África do Sul, aplicada no mínimo com dez dias
de antecedência da viagem.

INCLUI: Taslados de chegada e saída, 1 noite em Johannesburg com café da manhã, 2 noites em Mpumalanga (Área do Kruger)
com meia pensão, 4 noites em Cape Town com café da manhã, 1 noite em Oudtshoorn com meia pensão, 1 noite em Knysna
com café da manhã, passeios conforme roteiro detalhado, acompanhamento de guia local e Assistência de Viagem Travel
Ace.
NÃO INCLUI: Bilhetes aéreos internacionais ou domésticos, serviços não mencionados

