
20/01 SEG SÃO PAULO: Embarque em voo com destino à África do Sul.

21/01 TER 1º Dia: CIDADE DO CABO: Chegada ao aeroporto de Cidade do 

Cabo e traslado ao hotel com guia/condutor de fala espanhola. Resto do dia 

e refeições livre. Alojamento. 

NOTA: Todos os passageiros que viajam a partir do Brasil para a África do Sul 

devem apresentar carteira de vacinação contra Febre Amarela para entrar ao 

país. 

22/01 QUA 2º Dia: CIDADE DO CABO: Café da manhã no hotel. Excursão de 

dia completo “Combo” – Visitará a Cidade Mãe, o conhecido bairro “Bo Kaap” 

e seus Museus, bem como uma das Adegas mais antigas de África do Sul onde 

realizaremos uma degustação de Vinhos. Almoço em um Restaurante local. 

Pela tarde retorno ao hotel. Acomodação. 

23/01 QUI 3º Dia: CIDADE DO CABO: Café da manhã no hotel. Dia livre para 

atividades opcionais. Refeições livres. Acomodação. 

24/01 SEX 4º Dia: CIDADE DO CABO: Café da manhã no hotel. Excursão 

de dia completo da Península - Chegaremos até o Cabo da Boa Esperança, 

visitando pelo caminho a Ilha das Focas e uma colônia de pinguins. Almoço em 

um Restaurante local. Pela tarde, regresso ao hotel. Acomodação. 

25/01 SÁB 5º Dia: CIDADE DO CABO / JOHANNESBURGO / ÁREA DO 

PARQUE KRUGER: Café da manhã no hotel. Na hora prevista, traslado 

com guia/condutor de fala espanhola ao aeroporto da Cidade do Cabo 

para embarcar em voo regular para Johannesburgo. A hora de chegada 

ao Aeroporto OR Tambo em Johannesburgo deve ser às 08:15, Em caso 

de chegada em um voo posterior se aplicará um suplemento para traslado 

privado até Kruger. Chegada e saída para o Parque Kruger atravessando a 

província de Mpumalanga, e visitando lugares de impressionante beleza 

como: Bourke’s Luck Potholes no Cânion do Rio Blyde (visitas sujeitas 

a disponibilidade de tempo e condições meteorológicas). Almoço livre. 

Chegada pela tarde ao hotel escolhido. Jantar e acomodação. 

NOTA: O hotel proverá cestas de piquenique com o café da manhã devido a 

hora do traslado. Sugestões: Recomendamos voar para Johannesburgo nos 

seguintes voos . 

26/01 DOM 6º Dia: ÁREA DO PARQUE KRUGER: Safári fotográfico em 

veículo aberto 4x4 nas estradas do Parque Kruger com guia de fala espanhola. 

O guia irá alternando entre os diferentes veículos em caso de ter mais de 09 

pessoas. Almoço livre. Acomodação. 

NOTA: Como a hora estimada de saída para realizar a atividade de safári 

fotográfico é 05:30hrs o hotel proverá cestas de piquenique com o café 

da manhã. Almoço livre, em um dos acampamentos dentro de parque o 

passageiro tem a opção de comer em um restaurante ou em uma cafeteria. 

Dentro do parque nacional Kruger não se permite descer ns estradas. A 

duração do safári é de aproximadamente 8 horas. 

27/01 SEG 7º Dia: ÁREA DO PARQUE KRUGER / PRETORIA / 

JOHANNESBURGO: Café da manhã no hotel e saída para Johannesburgo. 

Visita panorâmica de Pretoria incluindo o “Church Square” e “Union Buildings” 

(a visita não inclui entrada aos monumentos, mas serão incluídos na rota).

Almoço livre. Traslado ao hotel e resto do dia livre. Acomodação. 

28/01 TER 8º Dia: JOHANNESBURGO - Café da manhã no hotel. Na hora 

prevista traslado com guia/condutor de fala espanhola ao aeroporto de 

Johannesburgo para embarcar em voo de retorno ao Brasil para quem não 

optar pela extensão. 

Obs:. É possível realizar uma extensão para as Cataratas Victoria, com 

roteiro descrito abaixo.

1º Dia: VICTORIA FALLS - Chegada ao Aeroporto de Victoria Falls recepção 

e traslado ao hotel com guia/condutor de fala espanhola. Tarde livre. Jantar 

livre. Acomodação. 

2º Dia: VICTORIA FALLS - Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma 

visita guiada pelas Cataratas Victoria com guia de fala espanhola. Pela tarde, 

traslado ao embarque para realizar um cruzeiro ao por do sol sobre o Rio 

Zambeze incluindo Bebidas e aperitivos. Retorno ao hotel ao anoitecer. 

Acomodação.

3º Dia (Terça): SAÍDA - Café da manhã no hotel. Na hora combinada, traslado 

ao aeroporto de Victoria Falls com guia de fala espanhola para embarcar em 

voo regular de retorno a Johannesburgo.

CIDADE DO CABO | JOHANNESBURGO | PARQUE KRUGER | PRETORIA

FÉRIAS DE JANEIRO

África do Sul com Safari

07 noites | 08 dias

O PACOTE INCLUI

EXTENSÃO CATARATAS VICTORIA (Opcional - Consulte condições)*

20 à 28 de janeiro de 2020

• Traslados do Aeroporto na chegada em Johannesburgo e Cidade do Cabo       

   com Motorista - Guia fluente em espanhol

• Transporte em veículo com Motorista fluente em espanhol

   (dependendo do número de participantes) 

• Safári em Kruger em veículo 4x4 aberto com guia de fala espanhola. 

   (aproximadamente 8 horas)

• Acomodação e café da manhã em Johannesburgo e Cidade do Cabo

• Entrada no Parque Kruger e acomodação com meia pensão na área

• Voos domésticos e internacionais e taxas aeroportuárias

• Visitas panorâmicas em Mpumalanga, sujeitas às condições locais

• Visita panorâmica de Pretoria incluindo o “Church Square” (sem entradas) 

  com Motorista - Guia de fala espanhola (para aqueles regressando pela

   estrada até Johannesburgo) 

• Assistência telefônica em ESPANHOL durante toda a estância 

• Dossiê detalhado em ESPANHOL

• 02 Almoços na Cidade do Cabo 

• Visita regular de Cidade do Cabo e Vinhedos com Bodega e degustação 

• Excursão regular de dia completo na Península do Cabo



O PACOTE NÃO INCLUI

• Maleteiros nos Hotéis ou Aeroportos 

• Gorjetas 

• Despesas pessoais 

• Bebidas e refeições não mencionados como inclusos

• Qualquer outro serviço que não tenha sido especificado anteriormente

Hotéis Previstos Ou Similares - Cat. B

Cidade do Cabo Fountains / Holiday Inn CPT

Kruger Area Ingwenyama Standard

Johannesburgo Indaba Hotel

Victoria Falls Kingdom / Elphant Hills

evoluirturismo.com.br

(11) 3129 5073| (11) 99953 2541

contato@evoluirturismo.com.br

PREÇOS POR PESSOA - Em R$

Terrestre +  Aéreo + Taxas

ACOMODAÇÃO DUPLA

À VISTA R$ 11.016,00 + R$ 594,00 de taxas

PARCELADO entrada de R$ 2.319 + R$ 594 de taxas + 9 Parcelas de R$ 1.030,00

SUPLEMENTO SINGLE R$ 2.406,00

* A extensão para as Cataratas Victoria é opcional, e não está inclusa nesse preço. Caso deseje adicionar esse destino, entre em contato para consultar condições
* A ordem do roteiro pode ser alterada sem modificação no conteúdo da viagem. A ordem final poderá ser informada próximo à data da viagem

Voos Previstos

Voo Saída Chegada Origem Destino

Latam - 8058 20 jan - 17:55h 21 jan - 07:40h GRU - São Paulo JNB - Joanesburgo

Latam - 8966 21 jan - 11:00h 21 jan - 13:05h JNB - Joanesburgo CPT - Cidade do Cabo

British Air. - 6428 25 jan - 07:30h 25 jan - 09:30h CPT - Cidade do Cabo JNB - Joanesburgo

Latam - 8059 28 jan - 12:15h 28 jan - 16:50h JNB - Joanesburgo GRU - São Paulo


