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África do  Sul Maravilhosa 
com Cataratas

Cataratas Victoria

Cidade del Cabo

cas o permitem). Chegada pela tarde ao 
hotel. Jantar e hospedagem.

Dia 03 -  Parque Kruger 
Partida pelas 05.30 hrs com café da 
manhã pic-nic para realizarmos um 
safari de dia completo no Parque 
Kruger em veículo 4x4 com guia de 
fala espanhola. O guia se irá revezan-
do entre os distintos veículos no caso 
de haver mais de 9 pessoas. Jantar e 
hospedagem.

Dia 04 – Parque Kruger – Pretoria – 
Joanesburgo – Cidade do Cabo
Café da manhã. Partida para Joanes-
burgo via Pretoria, onde realizaremos 
uma visita panorâmica de Pretoria, 
incluindo a Church Square e a Union 
Buildings (a visita não inclui entrada, 
se contempla em rota). Traslado ao 
aeroporto de Joanesburgo e partida 
em vôo com destino à Cidade do Cabo 
(não incluído, deve reservar a partir 
das 19.00 hrs). Chegada e traslado ao 
hotel com guia/condutor de fala espa-
nhola. Hospedagem.

Dia 05 -  Cidade do Cabo 
Café da manhã. Visita de dia com-
pleto da Península. Chegaremos até ao 
Cabo da Boa Esperança, visitando pelo 
caminho a Ilha das focas e uma colônia 
de pinguins. Almoço em restauran-
te local.  Pela tarde regresso ao hotel. 
Hospedagem.

Dia 01 - Joanesburgo
Chegada e traslado até ao hotel por 
um guia/condutor de fala espanhola. 
Resto do dia livre. Hospedagem. 

Dia 02 - Joanesburgo – Mpumalan-
ga – Parque Kruger
Café da manhã. Partida para o Parque 
Kruger atravessando a província de 
Mpumalanga e visitando lugares como 
Bourke’s Luck Potholes no desfiladeiro 
do rio Blyde (se as condições climáti-

Hotéis previstos (ou similares)
CIDADE Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Johannesburgo Permont Metcourt Park Inn Sandton/
Indaba

D’Oreale Grande / 
Hilton

Área del Parque Kruger Ingwenyama Resort
PH Winkler

Greenway Wodds
Stillewoning

Country Boutique

Cidade del Cabo Lady Hamilton Park Inn Foreshore 
Hollow on the Square Hilton Hotel

Cat. Victoria (Zimbabwe) Kingdom 3*/Elephant Hills 3*

Livingstone (Zambia) AVANI Zambezi Sun 4*

R E F. S 5071

10 dias
DESDE

2.019$ 
 

Datas de início
Segundas 
De 02/Jan a 25/Dez/2017

Sextas (*) 
De 06/Jan a 31/Mar+07/Jul a 29/Dez

Saídas somente disponíveis nas 
categorías “Classic” e “Select”

IMPORTANTE

• Vistos: É responsabilidade do 
passageiro levar sua docu-
mentação em dia, passaporte, 
visto e outros requisitos que 
possam exigir as autoridades 
migratórias de cada País, em 
função da sua nacionalidade. 
Consulte em seu país de ori-
gem os vistos ou requisitos de 
entrada aos lugares onde vá 
viajar. 

• Obrigatória vacina de febre 
amarela

Parque Kruger 
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O preço inclui  

• 9 Noites de alojamento nos hotéis 
previstos y lodges ou similares.

• 9 Cafés da manhã, 2 almoços e 2 
jantares.

• Transporte em carro, combi ou 
ônibus (segundo o número de 
passageiros) com chofer-guia de 
fala Espanhola.

• Entradas ao Parque Kruger com 
safaris em veículo 4x4 com guia 
de fala Espanhola.

• Entradas ao Parque Nacional de 
Chobe com safari 4x4 y em barco 
com guia fala Espanhola.

• Seguro de viagem.
• Traslados indicados no itinerário, 

para noites extras consultem su-
plemento em tabela de preços.

O preço não inclui

• Bilhetes internacionais e domés-
ticos.

• Vistos, vacinas, taxas bilhetes e 
aeroportos, gorjetas e gastos de 
índole pessoal.

Saídas garantidas mínimo 2 pax

 Precios por persona en USD Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Datas de início Com Zimbabwe Com Zambia Com Zimbabwe Com Zambia Com Zimbabwe Com Zambia

De 02/Jan a 25/Set 2.019 2.379 2.245 2.595 2.450 2.765
De 02/Out a 25/Dez 2.040 2.435 2.245 2.619 2.500 2.820
Supl. Single 489 789 650 899 790 1.150

 Precios por persona en USD Cat. Select Cat. Classic Cat. Luxury

Outros suplementos Em duplo Em single Em duplo Em single Em duplo Em single

Hotel Victoria Falls – Zimbabwe (1) Em duplo – 339 // En single – 450
Supl. Traslado noites extras (2) 72
Vôo Joanesburgo/Cidade Cabo (3) 275

(1) Supl. Por troca de hotel em Cat. Victoria a aplicar sobre preços segundo categoria escolhida no Zimbabwe
(2) Preço por pessoa e traslado com assistência
(3) Preço neto aproximado, taxas incluídas.

Nacional de Chobe, a norte de Bostwa-
na. Chegada e safari de dia completo, 
incluindo um safari em barco sobre o 
rio pela manhã e um safari 4x4 aberto 
pela tarde (obrigatório levar passapor-
te). Almoço. Regresso ao hotel. Hospe-
dagem.

Dia 10 – Cataratas Vitoria ou Livin-
gston – Cidade de origem
Café da manhã e traslado ao aero-
porto de Cataratas Vitoria ou Livings-
tone e fim dos nossos serviços.

Dia 06 - Cidade do Cabo 
Café da manhã. Visita da Cidade Mãe, 
o conhecido bairro de “Bo Kaap” e seus 
museus, assim como as vinícolas de vi-
nho mais antigas do África do Sul, onde 
faremos uma degustação de vinhos. 
Regresso ao hotel e tarde livre. Hospe-
dagem. 

Dia 07 -  Cidade do Cabo – Cataratas 
Vitoria ou Livingstone
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to para tomar o voo (não incluído) com 
direção a Cataratas Vitoria (Zimbabwe) 

ou Livingstone (Zâmbia). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

Dia 08- Cataratas Vitoria ou Livingstone
Após o café da manhã desfrutaremos 
de uma visita guiada a pé às Cataratas 
Vitoria, uma das setes maravilhas natu-
rais do mundo. Ao entardecer, realizare-
mos um cruzeiro no caudoso rio Zam-
beze. Regresso ao hotel. Hospedagem.

Dia 09 - Cataratas Vitoria ou Livings-
ton (Parque Nacional Chobe)
Café da manhã.  Partida para o Parque 


