Encantos da África do Sul
06 a 15 Set/2019 – 10 dias

Roteiro:
1º dia – 06 Set – 6ª feira - Belém / Johannesburg
Em horário determinado, apresentação no aeroporto de Belém, para embarque com destino a Johannesburg, conexão
em São Paulo ou Rio. Pernoite a bordo.

2º dia – 07 Set – Sábado – Johannesburg / Cidade do Cabo (Capetown)
Chegada, recepção no aeroporto e assistência na conexão para Cidade do Cabo. Chegada e traslado ao hotel escolhido.
À tarde, saída para visita da cidade, com subida de teleférico a famosa Montanha da Mesa, para ver o belíssimo pôr do
sol sobre a cidade.

3º dia – 08 Set – Domingo – Cidade do Cabo

Após café da manhã, saída para visita de dia inteiro ao Cabo da Boa Esperança, percorrendo a costa da Península do
Cabo, incluindo um passeio de barco por Hout bay até a Ilha das Focas, e visitando também Boulders Beach (praia dos
pingüins). O ponto alto é a subida ao famoso Cabo da Boa Esperança, ponto de encontro dos Oceanos Índico e Atlântico.
O tour não inclui almoço. Retorno ao hotel no final da tarde. À noite sugerimos uma visita a Waterfront, o antigo cais
da cidade e atualmente o principal ponto de entretenimento de Capetown, com excelentes opções de restaurantes,
bares e lojas. Acomodação no hotel.

4º dia – 09 Set – 2ª feira – Cidade do Cabo

Café da manhã e saída para excursão à região das vinícolas para provar os vinhos sul-africanos, considerados hoje em
dia um dos melhores do mundo. O passeio inclui degustação de vinhos, visitando diversas fazendas produtoras. Retorno
ao hotel no final da tarde.

5º dia – 10 Set – 3ª feira – Cidade do Cabo / Johannesburg / Sun City
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e embarque para Joanesburgo. Chegada, recepção e traslado para Sun
City (aprox. 3hs). Chegada no final da tarde. Restante do dia livre para desfrutar das diversas opções de lazer do
complexo 6* “The Palace at Sun City”.

6º dia – 11 Set – 4ª feira – Sun City

Café da manhã e dia livre. Sugerimos um emocionante passeio de balão (opcional) sobre o Parque Nacional de
Pilanesberg. Em Sun City; são diversas as opções de lazer: assistir ao show no teatro do hotel, reservar o jantar no
Restaurante Villa del Palazzo no Hotel The Palace, apostar a sorte no cassino ou nas máquinas de caça-níqueis no
Entertainment Center, divertir-se com as atrações aquáticas do Vale das Ondas ou simplesmente relaxar passeando
pelo complexo.

7º dia – 12 Set – 5ª feira – Sun City / Reserva Animal de Pilanesberg

Café da manhã e traslado regular para a reserva animal de Pilanesberg. Check in no “Lodge” em regime de pensão
completa (Café, almoço e jantar inclusos). À tarde safari em jeep aberto 4 X 4 na Reserva Animal de Pilanesberg, um
santuário de animais com 580 quilômetros quadrados, com sua área de planícies e montanhas de granito, que era uma
cratera vulcânica desolada. Graças a Operação Gêneses, na década de 70, foi criado o Parque Nacional de Pilanesberg,
com a reintrodução da fauna selvagem, há muito tempo desaparecida. Hoje a reserva possui mais de 800 animais de
grande porte, incluindo os big five (Elefante, leão, búfalo, rinoceronte e leopardo) e mais de 350 espécies de pássaros.
É um dos poucos lugares da África onde se pode ver empalas e springboks, co-habitando o mesmo espaço, bem como
a árvore típica da região do Transvaal, a Balão Vermelha.

8º dia – 13 Set – 6ª feira – Reserva Animal de Pilanesberg
Cedo pela manhã, safari em jeep aberto 4 X 4. Regresso ao lodge para o café da manhã e descanso. Ao fim da tarde,
saída para mais um safári fotográfico em jeep acompanhado por "rangers" especializados. O Parque de Pilanesberg é a
3ª maior reserva da África do Sul e é considerado "Malaria Free", o que faz dele um dos mais procurados parques do
país.
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9º dia – 14 Set – Sábado – Reserva Animal de Pilanesberg / Johannesburg

Café da manhã e traslado para Joanesburgo. Chegada e acomodação no hotel que fica no complexo do Emperor Palace
é composto de 4 hotéis: Doreale Grande, Metcourt Suites, Metcourt Laurel, Mondior Concorde e oferece a seus hospedes
bons restaurantes, lojas, show, cassino e etc… Sugerimos ainda jantar no Randburg Waterfront (opcional) ou
simplesmente desfrutar das diversas opções de lazer do complexo.

10º dia – 15 Set – Domingo – Johannesburg / Belém
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e embarque com destino a Belém. Conexão em São Paulo. Chegada em
Belém e FINAL DE NOSSOS SERVIÇOS

Serviços inclusos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe econômica no trecho Belém/Johannesburg/Cape Town/Johannesburg/Belém
Taxas de embarque
2 noites em Johannesburg em hotel categoria 5* com café da manhã incluso
3 noites na Cidade do Cabo em hotel categoria 5* com café da manhã incluso
2 noites em Sun City no hotel “The Palace at the Lost City” 6* com café da manhã incluso
2 noites na Reserva Animal de Pilanesberg em lodge luxo em regime de pensão completa
Traslados e passeios descritos no programa como incluso.
Grupo privativo e acompanhamento de guia Valeverde a partir de Belém para grupo acima de 20 pessoas
Em caso do grupo não atingir o número de participante (20), esse roteiro será operado a partir de 6 pessoas
com acompanhamento de guia local em regime de traslados e passeios regulares.

Serviços não inclusos:
•
•
•
•

Opcionais descritos no roteiro e outros que possam surgir no destino.
Alimentação não especificada como “inclusa”
Documentação
Outros que não estejam especificados como “incluso” no roteiro

Documentação necessária:
•
•

Passaporte com validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país e 3 folhas em branco para
controle da imigração local.
Certificado Internacional de vacinação contra febre amarela que deve ser providenciado até 11 dias
antes do embarque.

Obs: A documentação necessária para a entrada no país é de inteira e única responsabilidade dos passageiros.
Passageiros menores de 18 anos viajando para/de África do Sul, tendo o país como parada final, precisarão
apresentar nova documentação, exigida da Imigração sul-africana. Não importa se o menor está viajando com ambos
os pais, um deles apenas, desacompanhado ou com responsável legal. Todos os documentos dos menores terão de ser
apresentados em inglês, em tradução juramentada.
Confira caso a caso:
– Viajando com ambos os pais: certidão de nascimento original (ou cópia autenticada) + tradução juramentada para o
inglês (original);
– Viajando apenas com um dos pais: certidão de nascimento original (ou cópia autenticada) + autorização de viagem
com firma reconhecida + tradução juramentada para o inglês, de ambos os documentos (original);
– Viajando com o responsável legal: certidão de nascimento original (ou cópia autenticada) + documento oficial da
guarda do menor + tradução juramentada para o inglês, de ambos os documentos (original);
– Desacompanhado: certidão de nascimento original (ou cópia autenticada) + autorização de viagem com firma
reconhecida + tradução juramentada para o inglês, de ambos os documentos (original); + carta em inglês do
responsável na África do Sul, com reconhecimento de firma, informando endereço, telefone e documentos + cópias
autenticadas dos documentos do responsável pelo menor na África do Sul.

