
50 Mapamundi: África *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

A partir de 1.745 $
9 e 15 Dias: África do Sul e Namíbia 

Visitando:   Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Nacional do Kruger / Pretória / Cidade do Cabo / Oudtshoorn / 
Knysna / (Namíbia): Walvis Bay / Swakopmund / Deserto do Namibe e Windhoek

Rota Protea da África do Sul

2019-2020
Segundas-Feiras

Datas de saída da extensão Sul da Namibia desde a Cidade do Cabo
25 Janeiro

22 Fevereiro 

22 Março 

26 April 

24 Maio 

21 Junho

Todos sexta feira de Julho

Todos sexta feira de Agosto

Todos sexta feira de Setembro

25 Outubro 

22 Novembro

20 Dezembro 

Saídas 2019 / 2020
A JOHANNESBURGO : SEGUNDAS-FEIRAS

Dia 1º (Seg): Johannesburgo 
Chegada ao aeroporto de Johannesburgo e tras-
lado ao hotel. Acomodação. 

Dia 2º (Ter): Johannesburgo / Mpu-
malanga / Área Do Parque Kruger 
Café da manhã e saída até o Parque Kruger 
atravessando, onde vamos aproveitar de uma 
espetacular vista da província de Mpumalanga, 
visitando lugares de impressionante beleza 
como: Bourke’s Luck Photoles e o Canion do rio 
Blyde. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Qua): Área do Parque Kruger 
Café da manhã Safari fotográfico de dia completo 
em veículo 4x4 descoberto no Parque Kruger em 
busca de seus protagonistas. “Os Cinco Maiores”. 
A grandeza do Parque Kruger não é somente me-
dida pela sua extensão, senão pela grande quan-
tidade de espécies cuja diversidade permite-nos 
conhecer e aprender sobre a fauna selvagem na 
África. Jantar e  acomodação no hotel.

Dia 4º (Qui): Área do Parque Kruger / 
Pretória / Johannesburgo / Cidade do 
Cabo 
Café da manhã. Retorno a Johannesburgo com 
visita panorâmica em caminho da cidade de Pre-
tória. Saída em voo até a Cidade do Cabo (não 
incluído). Chegada, assistência e traslado ao 
hotel. Acomodação.

Dia 5º e 6º (Sex/Sáb): Cidade do Cabo 
Café da manhã. Dia livre para atividades opcio-

nais. Uma cidade que conseguir trazer o mel-
hor de si mesma quando se trata de combinar 
o gosto europeu herdado do passado colonial 
com o inconfundível sabor africano.Possibili-
dade de excursões opcionais como a excursão 
do Cabo da Boa Esperança (P +), que irá levá-lo 
ao longo da Península do Cabo. A bordo de um 
barco veremos uma colônia de focas, continua-
remos até a Reserva Natural Buena Esperanza 
(funicular não incluído) e vamos acabar visitando 
a famosa colônia de Pinguins africanos ou um 
dia inteiro para fazermos um City Tour com uma 
visita aos vinhedos (P +) que começa com a visita 
à cidade e termina fazendo uma degustação nas 
vinculas do Cabo. Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Dom): Cidade do Cabo/ Oudts-
hoorn: Rota dos Jardins
Café da manhã. Pick-up e saída com um guia 
falando castelhano para a aldeia de Oudtshoorn 
no coração da Rota do Jardim. Visita das Caver-
nas Cango e de uma fazenda de avestruzes. Al-
moço. Chegada ao hotel e acomodação.

Dia 8º (Seg): Oudtshoorn / Knysna: Rota 
dos Jardins
Café da manhã e saída para visitar o Cango 
Wildlife Ranch, um centro de reprodução e con-
servação de animais silvestres, onde teremos a 
possibilidade de ver e até interagir com espé-
cies como chitas, lêmures e até hipopótamos 
Pigmeus. Continuação para Knysna. Pela tarde, 
visita da Floresta Tsitsikama. Acomodação no 
hotel.

Dia 9º (Ter): Knysna / Cidade do Cabo / 
Johannesburgo
Café da manhã. Saída de regresso a Cidade 
do Cabo através da aldeia de pescadores de 
Hermanus, onde podemos observar as baleias 
(somente na temporada de julho-novembro). Na 
hora programada  saída para o aeroporto para 
pegar voo (não incluído) para Johannesburgo. 
Fim do nosso serviços. Até uma próxima viagem!

Extensão da Namíbia:

Dia 9º (Ter): Knysna / Cidade do Cabo
Café da manhã. Saída de retorno a Cidade do 
Cabo através da aldeia de pescadores de Her-
manus, onde podemos observar as baleias 
(somente na temporada de julho-novembro). 
Traslado para o hotel. Acomodação no hotel.

Cidade do Cabo

6 3

INTRODUÇÃO

Emocionante tour pela África Austral para admirar as paisagens de Mpumalanga, a

vida selvagem em P.N. do Kruger, a capital administrativa; Pretória e a cidade mais bonita 

da África: Cidade do Cabo. A partir daqui, podemos fazer excursões como a da Península 

do Cabo, onde os dois oceanos, o Atlântico e o Índico se encontram espetacularmente. 

Finalmente, “The Garden Route”, uma jornada incrível para admirar paisagens, aldeias 

pitorescas, uma fazenda com animais selvagens, uma fazenda de avestruzes, cavernas, 

etc… Possibilidade de extensão para a Namíbia, o país do bosquímano. Descobriremos 

parte do Deserto do Namibia, famoso por suas dunas vermelhas, as maiores do mundo e 

seu cânion.

Dia 10º, 11º (Qua /Qui): Cidade do Cabo
Café da manhã e dia livre para curtir a cidade, 
fazer as últimas compras ou uma excursão opcio-
nal não incluída. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sex): Cidade do Cabo / Walvis 
Bay (Namíbia)
Café da manhã e no horário programado saída 
para o aeroporto para pegar voo (não incluído) 
para Walvis Bay. Chegada e traslado para o seu 
hotel em Swakopmund com guia / motorista que 
fala inglês. Um dos locais de férias mais popu-
lares na costa da Namíbia. Tarde livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 13º (Sáb): Swakopmund - Deserto 
do Namibe
Meia pensão. Traslado para Walvis Bay para des-
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• Assistência e traslados indicados no itinerário.
• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Safáris fotográficos em veículo 4x4 aberto com guia em espanhol.
• Motorista-guia em espanhol.
• Transporte em carro, mini ônibus dependendo do número de participantes.
• Assistência em espanhol durante toda a viagem.
• Seguro de assistência Mapaplus.
Extensão Namíbia
• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Transporte em veículo climatizado segundo rota indicada.
• Guia em espanhol durante a viagem.
• Guia em inglês para seu traslado de Walvis Bay ao aeroporto de Swakopmundp

O Tour IncluiSI

• Bebidas e outras refeições não mencionadas.
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, telefone ou serviços de lavanderia.
• Tudo que não estiver descrito como incluído no preço incluí.
• Vistos.

Não incluiNO

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Johannesburgo Peermont Metcourt Hotel 3* Indaba hotel 4* Peermont D’oreale Grande Hotel 5*

Área Kruger Greenway Woods 3* Ingwenyama Estándar 4* Country Boutique Hotel 5*

Cidade do Cabo Lady Hamilton 3* Fountains Hotel / Holiday Inn 4* Radisson Residence Hotel 5*

Oudtshoorn Tumberry 3* Hlangana 4* Rosenhof/ Surval 5*

Knysna The Graywood 3* Knysna Log Inn 4* The Rex 5*

Hotéis previstos ou similares ROTA PROTEA

Desierto Namib 

• Mínimo 2 passageiros
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se íntegro o programa.
• Safári em 4x4 pelo interior do Parque Kruger, capacidade máxima, 9-10 pessoas, por veículo, com 

um acompanhante em espanhol garantido, durante meio dia de safári no mínimo, que irá alter-
nando entre os distintos 4x4 em caso de haver mais de 10 pessoas.

• As acomodações no Parque Kruger son lodges localizados fora dos limites do mesmo sem prejudi-
car o andamento do safári.

• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente em hotéis ou restaurantes (bebidas não incluí-
das).

• Viagem sujeita a condições especiais de contratação e cancelamento, ver condições gerais

Notas Importantes

Suplementos voos internos
(sujeito a modificações) $

Johannesburgo / Cidade do Cabo/ Johannesburgo 
Cidade do Cabo / Walvis Bay / Johannesburgo 

365 $ netos

315 $ netos

Rota Protea
Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM842

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv

1 Abr - 30 Set 19 1.745 385 1.830 400 2.260 635

1 Out - 31 Dez 19 1.745 385 1.910 425 2.380 670

1 Jan -31 Mar 20 1.865 430 1.960 495 2.365 790

Supl. Extensão Deserto Namíbia
Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM843

Categoria única
Duplo Supl Indiv

25 Janeiro, 22 Fevereiro, 22 Março, 
26 April,  24 Maio, 21 Junho, 

Todos viernes de Julho, 
Todos viernes de Agosto, 

Todos viernes de Setembro, 
25 Outubro 22 Novembro, 

20 Dezembro 

1.846 618

frutar de um cruzeiro durante o qual poderemos 
ver golfinhos e leões marinhos enquanto apre-
ciamos as excelentes ostras e vinho local e espu-
mante. Depois do cruzeiro, partida por estrada 
para o Deserto da Namíbia através do Ghaub 
Pass e Kuiseb até chegar a área de Sossusvlei. 
Chegada no lodge à tarde. Jantar e acomodação.

Dia 14º (Dom): Deserto do Namibe
Café da manhã. De manhã visita às dunas de 
Sossusvlei e Deadvlei, alguns com até 400 me-
tros de altura. De acordo com a hora do dia, eles 
adquirem várias cores - de amarelo a vermelho, 
passando por diferentes tons de laranja. Vamos 
subir a uma das dunas para vermos a imensidão 
deste deserto. Visita a Sesriem canyon: séculos 

de erosão perfuraram um desfiladeiro de cerca 
de 1 km de comprimento. Na parte de trás da 
garganta, que tem uma altura de 30 a 40 metros, 
existem piscinas naturais que são preenchidas na 
estação chuvosa. Sesriem deriva seu nome do 
momento em que os pioneiros tiveram que ama-
rrar 6 medidas de couro para extrair água dos 
poços. Almoço. Chegada ao hotel e  restante da 
tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 15º (Seg): Deserto do Namibe - 
Windhoek - Johannesburgo
Café da manhã e saída por estrada para Wind-
hoek e traslado para o aeroporto para partir em 
voo de retorno. Fim dos nossos serviços. Até 
uma próxima viagem!

SUDAFRICA
Johannesburgo

1

Área de Kruger2

Johannes

Cidade del Cabo 3

Oudtshoorn
1

Knysna1

Hotéis previstos ou similares Extensão A NAMIBIA

Cidade Hoteles

Swakopmund Swakopmund Sands Hotel 4*

Desierto del Namibia Swakopmund Sands Hotel 4*

Desierto del Namib 1

Swakopmund 1

$$


