África do Sul – Cape Town e Área do Parque Kruger
 1º Dia - Origem / Johannesburg
Embarque com destino a Johannesburg. Jantar e noite abordo.
 2º Dia - Johannesburg / Cape Town
Chegada em Johannesburg e conexão para Cape Town. Ao chegar a Cape Town, traslado terrestre em inglês para o hotel
(check-in apenas a partir das 14h00).
Almoço e jantar livres. Acomodação no hotel escolhido.
 3º Dia – Cape Town
Dias livres para atividades independentes. Sugestões de passeios opcionais:
- Visita opcional de meio dia para explorar a linda cidade de Cape Town, situada na base da Montanha da Mesa (Table
Mountain) – é considerada por muitos como a cidade mais bonita da África e uma das mais lindas do Mundo!
Fundada em 1652, Cape Town é considerada ainda como o coração histórico e cultural da África do Sul.
- Cabo da Boa Esperança - passeio que contorna a linda costa de Cape Town e que passa pelo Cabo da Boa Esperança – o
extremo sul do Continente Africano que foi dobrado pela primeira vez pelo navegador Português Bartolomeu Dias.
-Tour das vinicolas de Stellenbosch - passeio de dia inteiro. Veja o site: www.tourismstellenbosch.co.za
- Visita a Robben Island (onde Mandela ficou preso). http://www.robben-island.org.za
 5º Dia Cape Town / Hoedspruit - Reserva do Kapama
Traslado terrestre em Inglês para o Aeroporto de Cape Town para embarque para Hoedspruit. Ao chegar em Hoedspruit
traslado regular do Kapama para o Lodge. Acomodação no lodge escolhido. Safari 4x4 ao final da tarde na reserva de Kapama.
Jantar incluso.
 6º Dia - Reserva do Kapama
Safari 4x4 na Reserva do Kapama de madrugada. Ao regressar ao lodge o café da manhã será servido. Almoço no lodge. Safari
4x4 ao final da tarde na reserva de Kapama. Jantar incluso.
 7º Dia - Reserva do Kapama - Hoedspruit / Johannesburg
Safari 4x4 na Reserva do Kapama de madrugada. Ao regressar ao lodge o café da manhã será servido. Check-out até as 11H00.
Traslado regular do Kapama para o Aeroporto de Hoedspruit para o voo com destino a Johannesburg. Na chegada a
Johannesburg dirija-se ao « Shuttle Depot » no aeroporto que se encontra localizado por detrás do Intercontinental Hotel.
Traslado de shuttle cortesia para o hotel (passa de 20 em 20 minutos das 06H00 até as 22H00).
Check-in apenas apartir das 15H00. Almoço e jantar livres.
 8º Dia - Johannesburg / Origem
Em horário oportuno traslado com o shuttle de cortesia oferecido pelo hotel ao aeroporto para embarque com destino à
cidade de origem.
Horário limite de liberação do quarto no hotel: até às 11:00 horas.

"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."
Hotéis Categoria 3 estrelas superior:
Cidade do Cabo: Capetonian Hotel (3 noites) com café da manhã
Área do Parque Kruger: Kapama River (2 noites com pensão completa)
Johannesburg: Metcourt Suites (1 noite) com café da manhã)
Hotéis Categoria 4 estrelas:
Cidade do Cabo: Southern Sun Waterfront (3 noites) com café da manhã
Área do Parque Kruger: Kapama River (2 noites com pensão completa)
Johannesburg: Mondior (1 noite) com café da manhã)
Hotéis Categoria 5 estrelas:
Cidade do Cabo: Table Bay (3 noites) com café da manhã
Área do Parque Kruger: Kapama Southern Camp (2 noites com pensão completa)
Johannesburg: D’Oreale (1 noite) com café da manhã)
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:
Meet & Greet portugués/Espanhol no dia de chegada a JNB
Acomodação em apartamentos STD nos hotéis
Máximo 6 pessoas por partida (incluindo as crianças)
Safaris e refeições no Lodge de acordo com o roteiro detalhado
Transporte do Aeroporto - Hotel - Aeroporto EM INGLÊS
Shuttle de cortesia Aeroporto OR Tambo - Hotel em Johannesburg - Aeroporto OR Tambo

