
28/09/2021 

 

06 noites incluindo: 

01 noite em Johannesburgo e 03 noites em Cape Town com café da manhã, na categoria selecionada 
02 noites na área do Parque Nacional Kruger com meia pensão (jantar) 

Traslados de chegada e partida em Johannesburgo e Cape Town com chofer-guia em Espanhol 
Visitas conforme itinerário, em serviço regular com guia em espanhol 

Entrada no Parque Nacional Kruger  Seguro viagem Coris Vip 100 

Categoria Dbl Sgl Chd Validade 2021 

Select 784 1047 438 Apr a 15 Dec 

  819 1082 474 16 a 31 Dec 

Classic 829 1092 462 Apr a Sep 

  865 1163 478 Oct a 15 Dec 

  901 1200 515 16 a 31 Dec 

Superior 887 1238 490 Apr a Sep 

  921 1308 506 Oct a 15 Dec 

  957 1344 543 16 a 31 Dec 

Luxury 1131 1586 612 Apr a 15 Dec 

  1167 1622 647 16 a 31 Dec 

 Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas. Se viajar sozinho, consulte acréscimo. 

 Chd, 0 a 11 anos. 

Saídas: Segunda e Sexta-feira 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão (exceto Amex).  

Com Amex, saldo em até 03 parcelas. Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

 É necessário vacina febre amarela. 

Descritivo do programa,  clique aqui 



28/09/2021 

 

06 noites incluindo: 

01 noite em Johannesburgo e 03 noites em Cape Town com café da manhã, na categoria selecionada 
02 noites em reserva privada na área do Parque Nacional Kruger com pensão completa (almoço e jantar) 

Traslados de chegada e partida em Johannesburgo e Cape Town com chofer-guia em Espanhol 
Visitas conforme itinerário, em serviço regular com guia em espanhol 

Entrada no Parque Nacional Kruger  Seguro viagem Coris Vip 100 

 Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas. Se viajar sozinho, consulte acréscimo. 

 Chd, 8 a 11 anos. 

Saídas: Segunda e Sexta-feira 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão (exceto Amex).  

Com Amex, saldo em até 03 parcelas. Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

 É necessário vacina febre amarela. 

Descritivo do programa,  clique aqui 

Hotéis Previstos Johannesburgo Parque Kruger Cape Town 

Classic Silverbirch Birchwood Moditlo Game Park Inn Foreshore by Radisson 

Categoria Dbl Sgl Chd Validade 2021 

Classic 1454 1742 774 Apr a Sep 

  1536 1858 815 Oct a 15 Dec 

  1572 1895 833 16 a 19 Dec 

 1662 1996 877 20 a 31 Dec 
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01º Dia—Johannesburgo 

Chegada e traslado al hotel. Resto do dia livre.. 

02º Dia—Johannesburgo/Mpumalanga/Área do Kruger Parque 

Saída (aproximadamente às 07.00hrs) até o Kruger Parque atravessando a província de Mpumalanga, e visi-
tando lugares de impressionante beleza como: Bourke's Luck Potholes no Cañón do Río Blyde (visitas sujei-
tas a disponibilidade de tempo e condições meteorológicas). Almoço livre. Chegada a tarde no hotel. 
 
03º Dia—Área do Kruger Parque 

Safari fotográfico de dia inteiro (aproximadamente 08:00 hrs), regressando ao hotel à tarde. Almoço livre. 
 
Nota: O Hotel fornecerá caixa de pic-nic com o café da manhã, pois a hora prevista para saída é as 05:30 
hrs. Almoço livre, parada em um dos acampamentos dentro do Parque onde se tem opção de almoçar em 
um restaurante ou em uma cafeteria. 
 
04°Dia—Área do Kruger Parque/Pretoria/Johannesburgo/Cape Town 

Saída para Johannesburgo. Visita panorâmica de Pretoria incluindo o Church Square e Union Buildings (a vi-

sita não inclui entrada nos monumentos. Almoço livre. Chegada e traslado ao aeroporto  O.R. Tambo para 

embarque com destino a Cape Town (aéreo não incluído, que deverá ser a partir das 19:00 hrs). Chegada e 

traslado ao hotel. 

05º Dia—Cape Town 

Dia livre. 
  
06º Dia—Cape Town 

Dia livre. 
 
07º Dia—Cape Town 
Traslado ao aeroporto e Fim dos Nossos Serviços. 

ÁFRICA DO SUL 
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01º Dia—Johannesburgo 

Chegada e traslado al hotel. Resto do dia livre.. 

02º Dia—Johannesburgo/Mpumalanga/Reserva Privada 

Saída (aproximadamente às 07.00hrs) até o Kruger Parque atravessando a província de Mpumalanga, e visi-
tando lugares de impressionante beleza como: Bourke's Luck Potholes no Cañón do Río Blyde (visitas sujei-
tas a disponibilidade de tempo e condições meteorológicas). Almoço livre. Chegada a tarde no hotel. 
 
03º Dia—Reserva Privada 

A primeira hora da manhã, depois de tomar um chá ou um café, saida em veículo aberto 4x4 para realizar 
um safari fotográfico na reserva. Regressando ao lodge para tomar o café da manhã. 
Tomará el almuerzo en el lodge. Tiempo libre hasta la hora de la salida del safari de la tarde. 
Á tarde depois de tomar um chá ou um café, saída em veículo aberto 4x4 para realizar um safari fotográfico. 
Regresando al lodge para tomar la cena. 
 
04°Dia—Reserva Privada/Johannesburgo/Cape Town 

A primeira hora da manhã, depois de tomar um chá ou um café, saída em veículo aberto 4x4 para realizar 

um safari fotográfico na reserva. Regressando ao lodge para tomar o café da manhã, depois saída para    

Johannesburgo. Chegada e traslado ao aeroporto  O.R. Tambo para embarque com destino a Cape Town 

(aéreo não incluído, que deverá ser a partir das 19:00 hrs. Chegada e traslado ao hotel. 

Nota: o Lodge fornecerá caixas de almoço. 
 

05º Dia—Cape Town 

Dia livre. 
 
06º Dia—Cape Town 

Dia livre. 
 
07º Dia—Cape Town 

Traslado ao aeroporto e Fim dos Nossos Serviços. 

ÁFRICA DOL SUL ESPETACULAR 


