ÁFRICA DO SUL & VICTORIA FALLS
COM ZIMBABWE E BOTSWANA
26 DE FEVEREIRO DE 2019
• Hospedagem no The Palace, o famoso Hotel 6 Estrelas, com todas as opções de lazer do
Resort Center de Sun City.
• 4 safaris em jipes abertos na Reserva de Kapama, maravilhosa oportunidade para observar
– e fotografar – a fauna africana.
• Exclusiva noite no Spier Wine State Hotel, histórica vinícola do século VXII na pitoresca
Região Vinícola de Stellenbosch
• A Cidade do Cabo em destaque, com 4 noites de hospedagem no Radisson Red V&A
Waterfront, em localização privilegiada.
• Incluindo passeio ao Cabo da Boa Esperança, Hout Bay e Praia dos Pinguins.
• 3 noites em Victoria Falls com programação completa: visita às famosas cataratas e safaris
em barco e jipe no Parque Nacional Chobe.
• 1 noite no Garden Court Santdon City Hotel, em Johannesburg, na região de Mandela
Square.
26 de Fevereiro de 2019 – Terça-feira
BRASIL
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque em voo com destino à Johannesburgo.
27 de Fevereiro de 2019 – Quarta-feira
JOHANNESBURG – THE PALACE AT SUN CITY
Pela manhã, chegada ao aeroporto de Johannesburg, procedimentos de imigração e traslado
até o complexo de Sun City. Em nosso caminho vamos passar por Pretória - umas das capitais
do país – e conhecer o Monumento aos Voortrekkers, os primeiros colonizadores, e Union
Buildings, residência oficial e sede do gabinete do Presidente da África do Sul. Chegada ao
The Palace, primeiro Hotel 6 Estrelas do mundo. Acomodação nos apartamentos à partir das
15 horas.
28 de Fevereiro de 2019 – Quinta-feira
THE PALACE AT SUN CITY
Dia livre para aproveitar todos os prazeres que o Complexo de Sun City tem a oferecer: da
fantástica piscina com ondas do Parque Aquático de Valley of Waves aos diferentes bares e
restaurantes, dos tratamentos no renomado SPA ao Cassino Internacional, das animadas
noites no Silhouette Nightclub aos espetáculos musicais no Sun City Theatre. Isso para não
falar nas oportunidades de compras, desde sofisticadas boutiques até lojas do mais refinado
artesanato africano. Aproveite!

01 de Março de 2019 - Sexta-feira
THE PALACE AT SUN CITY – KAPAMA RIVER LODGE
De manhã cedo, saída em percurso rodoviário até o aeroporto de Johannesburg e embarque
em voo com destino à Hoedspruit. Traslado à Reserva Privada de Kapama, situada entre as
montanhas do Drakensberg do Norte e o Parque Nacional Kruger. Acomodação no Kapama
River Lodge. No fim da tarde, safari em jipes abertos – primeira oportunidade para avistar
leões, leopardos, elefantes, girafas, búfalos e muitos outros animais bem de perto. Dedos
cruzados! JANTAR INCLUÍDO.
02 de Março de 2019 – Sábado
KAPAMA RIVER LODGE
Um dia inteiro às margens do Rio Kapama, à beira da piscina e, é claro, participando de mais dois
safaris fotográficos – pela manhã e à tarde. A savana é o habitat de dezenas de espécies de
mamíferos – com destaque para os Big Five - e centenas de diferentes aves. Uma fantástica
experiência em meio à vida selvagem africana. ALMOÇO e JANTAR INCLUÍDOS.
03 de Março de 2019 – Domingo
KAPAMA RIVER LODGE – CIDADE DO CABO – STELLENBOSCH
De manhã cedo, saída para mais um safari fotográfico na Reserva Privada de Kapama. Outra
opção é embarcar em um passeio de balão opcional (não incluso) – experiência mágica e
memorável, comemorada, ao final, com um brinde de espumante. Traslado ao aeroporto de
Hoedspruit para embarque em voo com destino à Cidade do Cabo. Traslado até Stellenbosch,
em pleno coração da região vinícola, e acomodação no Spier Wine State Hotel, com ambiente
sofisticado, decoração vibrante e extensa coleção de arte sul-africana contemporânea. É um
privilégio passar a noite nesta histórica propriedade, que produz vinhos desde o início do século
XVIII.
04 de Março de 2019 - Segunda-feira
STELLENBOSCH – ROTA DOS VINHOS - CIDADE DO CABO
Caminhada guiada por Stellenbosch. A segunda colônia européia mais antiga da África do Sul
é charmosa e rodeada por montanhas que fazem cada cantinho ter uma vista única. A região
de Cape Winelands destaca-se pela arquitetura histórica e moderna, culinária fabulosa e, é
claro, vinhos de classe mundial. Percorrendo a Rota dos Vinhos - famosa região produtora que
reúne mais de 400 vinícolas -, chegada à encantadora Franschhoek. Visita à uma vinícola,
oportunidade de degustar a reconhecida produção sul-africana. À tarde, acomodação no
Radisson Red V&A Hotel, como localização especial nos arredores do Waterfront, área mais
charmosa da Cidade do Cabo, com inúmeras opções para compras, entretenimento e
gastronomia.
05 de Março de 2019 – Terça-feira
CIDADE DO CABO – MONTANHA DA MESA
Pela manhã, em passeio panorâmico por uma das mais belas cidades do mundo, passagem por
monumentos famosos como o Castelo da Boa Esperança, construída em 1666 pela Companhia
Holandesa das Índias Orientais, o bonito edifício da Prefeitura e a Grand Parade. Na principal via
da Cidade do Cabo, Adderley Street, veremos a Catedral de São Jorge, a Diocese Anglicana do
Prêmio Nobel da Paz, Arcebispo Desmond Tutu. Passagem pelos Company Gardens e Bairro
Malaio, também conhecido como o Bo-Kaap. Parada aos pés da Montanha da Mesa. Aqueles que
desejarem poderão embarcar no bondinho (ingressos não incluídos) e, do alto, admirar a bela vista
da região.

06 de Março de 2019 – Quarta-feira
CIDADE DO CABO - CABO DA BOA ESPERANÇA
Café da manhã no hotel e saída para tour de dia inteiro. Passagem pelo Porto de Hout Bay,
com mercado de peixes, lojas e restaurantes. Possibilidade de passeio de barco até a Ilhas das
Focas (ingressos não incluídos), se as condições do mar permitirem -. Na sequência, de volta
ao nosso ônibus, seguiremos margeando bela estrada litorânea, a chamada Rota Panorâmica.
A cada curva descortinam-se novas e ainda mais espetaculares paisagens. Chegada ao Cape
Point, no Parque Nacional do Cabo da Boa Esperança, marco da Era das Grandes
Navegações. Após o almoço, visita à Praia dos Pinguins, Boulders Beach, habitada por mais de
2.000 destas simpáticas aves aquáticas. Regresso ao hotel.
07 de Março de 2019 - Quinta-feira
CIDADE DO CABO
Dia livre. Aproveite para percorrer o Waterfront, ponto de encontro de todos que visitam a
cidade. A antiga região do cais, próxima ao nosso hotel, foi, há tempos, totalmente
revitalizada, e abriga lojas das mais importantes marcas, o aquário da cidade, restaurantes
e a melhor vida noturna. Outra opção é fazer um passeio de barco até Robben Island. A
ilha, onde Nelson Mandela e outros dois presidentes Sul Africanos - Kgalema Motlanthe e
Jacob Zuma - foram mantidos prisioneiros, é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
08 de março de 2019 – Sexta-feira
CIDADE DO CABO – ZIMBABWE - VICTORIA FALLS
Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino à Victoria Falls, no Zimbabwe (conexão em
Johannesburg). Chegada, procedimentos de imigração, traslado e acomodação no Ilala Lodge (ou
similar), hotel boutique nos arredores das famosas das Cataratas – eleitas, em 2009, uma das 7
Maravilhas Naturais do Mundo. No fim da tarde, para apreciar o pôr do sol, passeio de barco pelas águas
do majestoso Rio Zambezi.
09 de março de 2019 – Sábado
VICTORIA FALLS
Após o café da manhã, saída com destino ao Parque Nacional de Victoria Falls. Em nossa caminhando
guiada, belíssima, teremos a oportunidade de, frente à frente com as majestosas quedas d’água, admirar
um dos mais impactantes espetáculos da natureza. Na parte da tarde, visita ao Mercado da cidade,
excelente oportunidade para as últimas compras do variado artesanato africano.
10 de março de 2019 – Domingo
VICTORIA FALLS – BOTSWANA – PARQUE CHOBE
Café da manhã no hotel e saída para um passeio de dia inteiro por Botswana, país que é
dos mais famosos destinos para safaris fotográfico em todo o mundo. A exuberância da
vida selvagem surpreende pela variedade! Pela manhã, no Parque Nacional Chobe imensa área de preservação ambiental que guarda uma das maiores concentrações de
elefantes no continente africano -, navegaremos pelo Rio Zambezi exatamente na região
onde os territórios da Zâmbia, Zimbabwe, Botswana e Namíbia se encontram. Um inusitado
safari fluvial! Na parte da tarde, já à bordo de jipes, mais oportunidades de avistar animais.
Retorno ao Hotel.

11 de março de 2019 – Segunda-feira
VICTORIA FALLS - JOHANESBURGO
Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino à Johanesburgo. Chegada e acomodação no
Hotel Garden Court Santdon City (ou similar) com localização privilegiada, na região de Mandela Square
and Sandton Shopping Centre.
12 de março de 2019 – Terça-feira
JOHANESBURGO - BRASIL
Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino ao Brasil.
VACINA DE FEBRE AMARELA
É indispensável portar Certificado Internacional de vacina contra a Febre Amarela (administrada pelo
menos 10 dias antes do início da viagem).
PARTE TERRESTRE + AÉREA
POR PAX EM APTO DUPLO

USD 6.856,00

SUPLEMENTO APTO SINGLE

USD 2.222,00

TAXAS
AEROPORTUÁRIAS

USD 521,00

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.Taxas
pagas junto da entrada.
PARTE AÉREA INCLUÍDA
- SA 0223
(26 FEV)
- SA 8859
(01 MAR)
- SA 8658
(03 MAR)
- SA 0306
(08 MAR)
- SA 0040
(08 MAR)
- SA 0041
(11 MAR)
- SA 0222
(12 MAR)

SAO PAULO / JOHANNESBURGO
JOHANNESBURGO / HOEDSPRUIT
HOEDSPRUIT / CIDADE DO CABO
CIDADE DO CABO / JOHANNESBURGO
JOHANNESBURGO / VICTORIA FALLS
VICTORIA FALLS / JOHANNESBURGO
JOHANNESBURGO / SAO PAULO

17:30 - 07:20
13:00 - 14:00
14:20 - 17:00
07:00 - 08:55
10:50 - 12:25
13:25 - 15:05
11:10 - 16:00

CONSULTE CONDIÇÕES PARA EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos para os trechos:
(1) São Paulo / Johanesburgo, (2) Johanesburgo / Hoedspruit, (3) Hoedspruit / Cidade do Cabo, (4)
Cidade do Cabo / Johanesburgo / Victoria Falls ,(5) Victoria Falls / Johanesburg e (6) Johanesburg / São
Paulo
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;

• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês. Sempre que necessário - e
permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até 55.000EUROS. Cobertura
para cancelamento de viagem (conforme condições): até 7.000USD (**Esta opção é facultativa, ficando
reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro – cujas respectivas coberturas e condições
estão expressamente previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse
em adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre
a possibilidade e respectivas condições).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto incluídos apenas para aqueles que embarcarem
nos voos indicados para o grupo (acima). Passageiros que optarem por voos diferente dos acima não
terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
HOTELARIA
• 2 noites no THE PALACE (ou similar), em Sun City, com café da manhã.
• 2 noites no KAPAMA LODGE (ou similar), com café da manhã.
• 1 noite no SPIER WINE STATE HOTEL (ou similar), em Stellenbosch, com café da manhã.
• 4 noites no RADISSON RED V&A WATERFRONT HOTEL (ou similar), na Cidade do Cabo,
com café da manhã.
• 3 noites no ILALA LODGE (ou similar), em Victoria Falls, com café da manhã
• 1 noite no GARDEN COURT SANDTON CITY, em Johannesburg, com café da manhã.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para a África do Sul, Zimbabwe e/ou Botswana para portadores de passaporte emitido
por países para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorgetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e barcos, doença, acidentes,
bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
• Gorjetas para os guias locais e para o motoristas;
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem ou não no programa e sejam
oferecidos pelos guias durante a viagem;
• Qualquer item não expressamente mencionado como incluso.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos acima
referidos, atingindo à 100% do valor do Tour, desde que correspondentes a gastos
efetivamente comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência
da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

