ÁFRICA DO SUL
Joanesburgo·Kruger Park·Pretória·Sun City·Cidade do
Cabo·Ilha Robem·Montanha das mesas·Rota Jardim
15 a 31 de janeiro de 2022
Programação:
1° DIA (15/01 – Sábado): NATAL / SÃO PAULO: As 14h00 apresentação do grupo no Aeroporto
Internacional Governador Aluízio Alves para embarque às 17h20 no voo GOL G3 4119 com destino à São
Paulo – Guarulhos. Previsão de chegada às 20h50. Tempo em conexão
2° DIA (16/01 – Domingo): SÃO PAULO / ADIS ABEBA / JOHANESBURGO: Reembarque às 01h30 no
voo Ethiopian Airlines ET 507 com destino à Adis Abeba – Etiópia. Previsão de chegada às 19h30. Tempo
em conexão e reembarque às 23h30 no voo Ethiopian Airlines ET 859 com destino à Johanesburgo.
3° DIA (17/01 – Segunda-feira) JOHANESBURGO: Previsão de chegada às 03h55. Recepção, tramites de
imigração e traslado Aeroporto / Hotel The Maslow onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Café da manhã. Saída para city tour em JNB - Visita ao Constitucional Hill cheio de
histórias e arquitetura para serem apreciadas. Soweto, embebido na história da antiga época do apartheid
da África do Sul e na luta pela democracia, o nome Soweto é uma abreviatura de Município do Sudoeste.
Situado fora de Johanesburgo (150 km² / 3.5 milhões de habitantes), a sua formação foi o resultado da
reinstalação da população Negra Sul Africana nos termos da notória Lei das áreas dos Grupos. Retorno a
Johanesburgo após passeio. Hospedagem.
4° DIA (18/01 – Terça-feira) JOHANESBURGO / MPUBALANGA (KRUGER): Café da manhã. Acerto de
extras no hotel e saída para o Parque Nacional Kruger via a Província de Mpubalanga. No trajeto,
contemplaremos algumas das maravilhas da região, como o Bourke’s Luck no Blyde River Canion e a “Janela de
Deus”. Ao chegarmos em Mpubalanga, faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva)
no Nkambeni Safari Camp – Tel: +27-013-5901011. Pernoite
5° DIA (19/01 – Quarta-feira) PARQUE NACIONAL KRUGER: Café da manhã. Saída para passeio de dia
inteiro em veículo aberto 4x4 onde o grupo poderá observar a grande variedade de fauna: mais de 500 espécies
de aves, 112 de répteis e 150 de mamíferos. Os famosos “Big Five” - leão, leopardo, elefante, rinoceronte e
búfalo, são a principal atração, mas existem também populações significativas de girafas, antílopes, veados,
chitas, hienas, crocodilos, hipopótamos e uma grande variedade de macacos. Retorno ao hotel no fim da tarde.
Jantar e noite livre.
6° DIA (20/01 – Quinta-feira) MPUBALANGA / PRETORIA / SUN CITY: Após café da manhã saída para
Pretória onde faremos uma visita panorâmica incluindo Church Square e Union Buildings. Após visita,
seguiremos viagem com destino ao Complexo Sun City Resorts onde faremos acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva) no Hotel The Cabanas at Sun City / Tel: +27145571272. Pernoite
7° DIA (21/01 – Sexta-feira) SUN CITY:
Café da manhã. Dia livre para aproveitarmos as atividades de lazer do complexo Sun City Hotéis & Cassinos.
8° DIA (22/01 – Sábado) SUN CITY / JOHANESBURGO / CIDADE DO CABO: Café da manhã. Dia livre
para atividades independentes. Às 12:00hs acerto de extras no hotel e traslado com destino ao Aeroporto
Internacional de Johanesburgo para embarque às 19h35 no voo British Airlines BA 6403 (Ou similar) com

destino à Cidade do Cabo. Previsão de chegada às 21h45 onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva) no Hotel Holiday Inn – Capetown / Tel: +27 21 431 7500. Pernoite
9° DIA (23/01 – Domingo) CIDADE DO CABO: Café da manhã. Saída para city tour onde visitaremos a
Estátua de Jan Van Riebeech, o Castelo da Boa Esperança, o Museu da África do Sul e os edifícios da Casa do
Parlamento. ALMOÇO INCLUSO. Pela tarde, faremos visita panorâmica de Stellenbosch, uma bela cidade
colonial caracterizada por seus edifícios no estilo da arquitetura holandesa. O passeio finalizará com a
degustação de vinhos em uma vinícola local. Retorno ao hotel no final do passeio. Pernoite
10° DIA (24/01 – Segunda-feira): CIDADE DO CABO: Café da manhã. Pela manhã, faremos visita a umas
das atrações mais visitadas da região – O Parque nacional da Montanha das mesas, com vistas para os mares
azuis-claros, onde os oceanos indico e atlântico se encontram. ALMOÇO INCLUSO. À tarde, faremos visita à
Ilha Robem – local onde uma das figuras mais populares do mundo contemporâneo (Nelson Mandela) ficou
preso por 27 anos, para então se tornar presidente da África do Sul. A ex-cadeia se tornou tão popular que hoje
faz parte dos atrativos turísticos da Cidade do Cabo. (Ingresso opcional, não incluso no pacote). Retorno ao hotel
em Cidade do Cabo em horário a combinar. Pernoite
11° DIA (25/01 – Terça-feira): CIDADE DO CABO / OUDTSHOORN: Café da manhã. Traslado em
português para a cidade de Oudtshoorn, o maior centro urbano no Little Karoon. Na chegada, visita a uma
fazenda de avestruzes. Almoço incluido. Em seguida, visita das cavernas Cango localizado numa área de
formações de calcário em Swartberg perto da cidade de Oudtshoorn. Faremos acomodação no Hotel Hlangana –
Tel: +27 44 272 2299. Pernoite
12° DIA (26/01 – Quarta-feira) OUDTSHOORN / KNYSNA: Café da manhã. Viagem para Knysna, com
vista ao Big Tree, coração da Garden Route. Um lugar bonito, rodeado de vegetação – considerado a Meca dos
muitos jogadores de golfe e com localização perto das praias de Brenton. Acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva) no Hotel Knysna Log INN. Programação noturna: Sugerimos ao grupo Sunset Cruises em
Knysna (Opcional não incluso no pacote). Pernoite
13° DIA (27/01 – Quinta-feira): KNYSNA / CIDADE DO CABO: Café da manhã. Retorno à
Cidade do Cabo, se o tempo permitir, vamos percorrer a vila de pescadores de Hermanus. Ao chegarmos,
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Holiday Inn – Capetown / Tel:
+27 21 431 7500. Pernoite.
14° DIA (28/01 – Sexta-feira): CIDADE DO CABO: Café da manhã. Passeio Full Day ao Cabo da Boa
Esperança – uma das atrações principais no sul da Cidade do Cabo. Sairemos com destino ao Cabo da Boa
Esperança e Cape Point no Parque Nacional do Cabo da Boa Esperança. No trajeto, visitaremos Duilker Island
(Ilha das Focas) e uma colonia de pinguins no Boulders Beach em Simon’s Town. ALMOÇO INCLUSO.
Retorno ao hotel no final do passeio. Pernoite
15° DIA (29/01 – Sábado): CIDADE DO CABO: Café da manhã. Dia livre para atividades independentes.
16° DIA (30/01 – Domingo): Café da manhã. Às 10h00 acerto de extras no hotel e saída com destino ao
Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo para embarque às 14h35 no voo Ethiopian Airlines ET 846 com
destino à Adis Abeba – Etiópia. Previsão de chegada às 22h00. Acomodação em hotel no Aeroporto. Pernoite
17° DIA (31/01 – Segunda-feira): Reembarque às 09h50 no voo Ethiopian Airlines ET 506 com
destino à São Paulo – Guarulhos. Previsão de chegada às 16h00. Tempo em conexão e
reembarque às 21h55 no voo GOL G3 1794 com destino à Natal/RN. Previsão de chegada às 01h15
do dia 02/02. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
NOSSO PACOTE INCLUI:






Hospedagem em hotéis com café da
manhã;
Traslados de chegada e saída
conforme o programa
Trecho aéreo Natal / Joanesburgo /
Cidade do Cabo / Natal;
Seguro viagem;
Visita panorâmica com guias locais
conforme o programa.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:




Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa
Qualquer serviço não mencionado
acima.
Vistos necessários;

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO ETHIOPIAN AIRLINES (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
 U$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos dólares) parcelado em até 05 vezes nos cartões Visa ou Mastercard.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 14.500,00;
 Em apto triplo: R$ 12.500,00;
 Em apto Single: R$ 16.500,00;
Cartão de crédito: em até 10x nos cartões Visa e Máster.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br / E-mail: avellartour@ig.com.br

