Carnaval na Africa do Sul 2019
Saída: 27 de Fevereiro de 2019.
27/FEV: BRASIL/JOHANESBURGO:
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
28/FEV: JOHANESBURGO/PRETORIA/SUN CITY:
Chegada, recepção e traslado ao hotel em Sun City. No caminho visitaremos a cidade de Pretoria. Almoço incluido e continuação até
o Resort SUN CITY. Hospedagem.
01/MAR: SUN CITY – PARQUE NACIONAL PILANESBERG:
Saída para realizar um Safari em veículo aberto ao nascer do sol no Parque Nacional de Pilanesberg com guía de lingua inglesa
especializado – Duração aproximada: 3 horas. Resto do día livre para desfrutar do Resort de Sun City. Durante a estadia poderemos
realizar opcionalmente varias atividades como: Passeio de balão, Passeio para apreciar os Rinocerontes, Safari a pé, ou visitar o
parque aquático.
02/MAR: SUN CITY:
Café da manhã. Día livre para desfrutar do Resort de Sun City, ou realizar outro SAFARI.
03/MAR: SUN CITY/JOHANESBURGO
Café da manhã e saída para Johanesburgo. Visita do centro da Cidade de Johanesburgo e continuação até a famosa “Township”
Soweto, conhecida pelo seu papel na luta contra o Apartheid. Johanesburgo, tambem conhecida como o sítio de ouro en Zúlu, é a
maior cidade em termos de área e população de África do Sul. É considerada o principal centro económico e financeiro do País. A
visita pode incluir varios sítios de interesse cultural, histórico, político e social contrastando entre os bairros ricos e mais pobres,
interaçcão com a população local, a Igreja “Mundi” ou o estádio da Copa do Mundo de 2010. Almoço incluído. Tarde livre,
sugerimos visita opcional ao Museu do Apartheid. Hospedagem no hotel Faircity Quatermain City hotel.
04/MAR: JOHANESBURGO:
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
05/MAR: JOHANESBURGO – CIDADE DO CABO
Depois do seu cafe da manha, traslado ao Aeroporto de Joanesburgo para embarque em vôo até a Cidade do Cabo. Chegada,
recepção pelo guia de lingua portuguesa e traslado ao hotel The Table Bay. Hospedagem.
06/MAR: CIDADE DO CABO
Despois do cafe da manha, tour de orientação de meio dia pela Cidade do Cabo, visitando o pitoresco bairro musulmano “Cape
Malay” com as sus casas coloridas, o centro histórico que inclue a “Long Street”, “Adderley Street”, o “Cape Town Castle”, o mercado
de artesanato “Greenmarket Square”, os jardins históricos da “Company Gardens” rodeados por edifícios importantes como o
Parlamento, a Catedral Anglícana e outros Museus (Isiko Museum / District Six Museum / Bo-Kaap Museum). Almoço incluído.
Tarde livre para desfrutar da Cidade do Cabo. Recomendamos opcional a Table Mountain.
07/MAR: CABO DA BOA ESPERANÇA – PINGUINS - KIRSTENBOSCH
Após o café da manhã, saída com o seu guía para uma excursão de día inteiro no Cabo da Boa Esperança. Passaremos pelos bairros
costeiros de Clifton e Camps Bay, fazendo uma paragem pelo porto pescador de Hout Bay. Durante esta paragem, terão a
oportunidade em fazer um cruzeiro opcional até à Ilha Duiker Island, para observar uma colónia de focas do Cabo.
Poderão depois desfrutar da flora, fauna e vistas imponentes da Reserva Natural do Cabo da Boa Esperança e do “Cape Point”, o
ponto mais meridional da Península do Cabo. Continuação até a Praia de Boulders em Simonstown para obervar uma colónia de
pinguins africanos. Almoço incluído. Regresso ao seu hotel.
08/MAR: CIDADE DO CABO
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos visita ao mercado The Old Biscuit Mall para apreciar uma ampla de variedades culinárias locais,
ou realizar um passeio pelos vinhedos com degustação dos famosos vinhos locais.
09/MAR: CIDADE DO CABO: Café da manhã. Dia livre.
10/MAR: CIDADE DO CABO/BRASIL:
Após café da manhã, transfer até o Aeropuerto para pegar o voo de regresso ao Brasil.
Nossos preços incluem:
Hoteis de categoria Luxo com café da manhã. 4 almoços. Guia acompanhante do Brasil. Visitas mencionadas. Seguro de viagem.
Kit de viagem.
Nossos preços NÃO INCLUEM:
Extras e gorjetas. Bebidas nas refeições.
Preço por pessoa parte TERRESTRE em DUPLO: USD 3.213,00 – Supl. SGL: USD 1.856,00
25% de entrada e saldo em ate 6 X nos cartões de crédito ou 9 X com cheques pré datados.
Parte Aérea: Favor Consultar.

