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África do Sul – White River, Kruger e Cape Town
Saídas aos Domingos
 1º Dia - Domigo - Origem / Johannesburg
Embarque com destino a Johannesburg. Jantar e noite abordo.
 2º Dia - Seguda-Feira - Johannesburg
Recepção por guia local em português e traslado para o hotel. Acomodação e restante do dia livre.
 3º Dia - Terça-Feira - Johannesburg - White River – Kruger
Saída às 08hs com destino a Mpumalanga com o guia local falando em português. Visita panorâmica (Blyde River Canyon &
God’s Window). Check in, jantar e pernoite no hotel.
 4º Dia - Quarta-Feira - White River - Kruger
Dia inteiro no Kruger Park em safari 4x4 com o guia em português. Jantar e pernoite no hotel.
 5º Dia - Quinta-Feira - White River - Johannesburg - Cidade do Cabo
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 Dia - Sexta-Feira - Cape Town
Café da manhã e City Tour de meio dia na Cidade do Cabo. Pernoite no hotel.
 7º Dia - Sábado - Cape Town
Café da manhã no hotel e passeio de dia inteiro no Cape Point (Península do Cabo). Pernoite no hotel.
 8º Dia - Domingo - Cape Town / Johannesburg / Origem
Café da manhã e traslado para o Aeroporto Internacional de Cape Town 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."
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
Hoteis previstos ou similares:
Categoria 3* Superior OU Similar
- Johannesburg (1 noite): Hotel Peermont Metcourt
- White River (2 noites): Greenway Wood
- Cape Town (3 noites): Hotel Fountains
Categoria 4* OU Similar
- Johannesburg (1 noite): Hotel Mondior
- White River (2 noites): Stille Woning
- Cape Town (3 noites): Hotel Strand
Categoria 4* Superior OU Similar
- Johannesburg (1 noite): Hotel Mondior
- White River (2 noites): Stille Woning
- Cape Town (3 noites): Hotel Park Inn
Categoria 5* OU Similar
- Johannesburg (1 noite): Hotel D’Oreale
- White River (2 noites): Nut Grove Manor
- Cape Town (3 noites): Hotel Pepper Club
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: 1 noite em Johannesburg com café da manhã, 2 noites na área do Kruger Park com ½ pensão e 3 noites na Cape Town
com café da manhã. Assistência e serviços em Português, passeios conforme o descritivo detalhado. Assistência de viagem
Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

