
 

 

África do Sul – Cape Town, Reserva Dinokeng e Johannesburg 

→ 1º Dia – Quinta-feira – Origem / Johannesburg/Cape Town 
Embarque com destino a Johannesburg. Jantar e noite abordo. 

→ 2º Dia – Sexta-feira – Cape Town  
Chegada no Aeroporto de Johannesburg e conexão para a Cidade do Cabo. Recepção por guia local em português e traslado 
para o hotel. Acomodação e restante do dia livre. 
 
→ 3º Dia – Sábado – Cape Town 
Passeio regular/compartilhado de dia inteiro ao Cabo da Boa Esperança e Cape Point no Parque Nacional do Cabo da Boa 
Esperança. No percurso, parada para visita a Duiker Island (a Ilha das Focas) e uma colônia de pinguins no Boulders Beach em 
Simon’s Town. Almoço não incluso. Retorno e pernoite no hotel. 
 
→ 4º Dia – Domingo – Cape Town 
Passeio regular/compartilhado de dia inteiro incluindo a visita à Cidade do Cabo com destaque à estátua de Jan van Riebeech, 
o Castelo da Boa Esperança, o Museu da África do Sul e os edifícios da Casa do Parlamento. Almoço não incluso. Não inclui a 
visita a Table Mountain. Nas vinícolas, realizaremos uma visita panorâmica à Stellenbosch, uma bela cidade colonial 
caracterizada por seus edifícios no estilo da arquitetura holandesa. Ao final, faremos uma degustação de vinhos em uma 
vinícola local. Traslado para o hotel. 

→ 5º Dia – Segunda-feira - Cape Town /Johannesburg – Reserva Dinokeng  
Traslado ao aeroporto e embarque para Johannesburg (voo não incluso - O voo com chegada em JNB deverá ser entre as 
11h00 - 12h00. No caso de chegar mais cedo, os clientes terão que esperar pelo resto do grupo para a transferência). Partida 
por estrada para a Reserva de Dinokeng, distante cerca de 100Km de Johannesburg. Check in no Mongena Lodge, seguido de 
um chá / lanche leve. Safari ao final da tarde em veículo 4 x 4, na reserva Dinokeng em busca do “Big 5”. Regresso e jantar 
incluso no Lodge. 
 
 → 6º Dia – Terça-feira – Reserva Dinokeng – Mongena Lodge 
De manhã cedo, safári matinal em um veículo 4x4 na reserva particular de Dinokeng. Retorno ao alojamento para o café da 
manhã e almoço. Após o "high tea" da tarde, passeio de barco para apreciar o pôr do sol e observar a variedade de pássaros 
que habitam o lago com mais de 28 hectares. Regresso ao lodge onde será servido o jantar. 
 
* As atividades podem eventualmente ser invertidas de acordo com a quantidade de pessoas no grupo. l. 

→ 7º Dia – Quarta-feira – Mongena Lodge – Pretória - Johannesburg 
Partida de manhã cedo para o safári em veículo 4x4 na reserva privada de Dinokeng. Regresso ao lodge e café da manhã. 
Ponto de encontro no alojamento para transferência terrestre para Joanesburgo. Visita panorámica de Pretória, com os 
destaques: Church Square e Union Buildings ou sede do governo (as entradas aos monumentos não estão inclusas; por ser 
uma visita panorâmica, estes destaques podem variar devido a tempo e estão sujeitas a condições climáticas). Almoço em 
Pretória (não incluso). Continuamos para a cidade de Johanesburgo onde faremos um tour panorâmico que inclui edifícios 
históricos no centro financeiro de Johanesburgo, o palácio e do Tribunal Supremo, a primeira estação de correios da cidade e a 
sede Anglo American. Passamos por Hillbrow, Constitucional Hill e área residencial de Houghton. Finalizamos a visita com o 
traslado para o hotel  

→ 8º Dia – Quinta-feira – Johannesburg / Origem 
Café da manhã e traslado para o Aeroporto Internacional de Johannesburg para 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.” 

Hotéis Previstos ou similares - Categoria 4 estrelas: 
Cape Town: Holiday Inn Cape Town 
Dinokeng: Mongena Game Lodge 
Johannesburgo: The Maslow Sandton  
 
INCLUI: Translados (em carro, van, micro-ônibus ou ônibus, dependendo do número final de participantes), Hospedagem 
com café da manhã em Cape Town (3n), pensão completa no Mongena Lodge (2n) e café da manhã em Johannesburg (1n), 2 
passeios de dia inteiro em Cape Town (Cabo da Boa Esperança e City tour com rota dos vinhos) safáris na Reserva Dinokeng 
conforme o itinerário, guias locais falando português ou espanhol  em Cape Town e Johannesburg, em inglês no Mongena 
Lodge, Assistência em português 24h, Assistência de Viagem Travel Ace. 



 
 

 

NÃO INCLUI: 
Passagens aéreas 
Taxas de aeroporto 
Bebidas e refeições não mencionadas 
Tours opcionais 
Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais 
Tarifas extra cobradas nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos 
Qualquer serviço não mencionado em serviços inclusos 

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.  
 
 


