Escocia

Parque Kruger

Mapamundi para DOIS:6
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“Safari na África do Sul Essencial”
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Visitando: Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Kruger / Pretória / Cidade do Cabo
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Dia 1º(Seg): Johannesburgo
Chegada no aeroporto Johannesburgo Assistência e traslado hotel, logo em seguida iniciamos o tour para conhecer Soweto e os lugares
mais emblemáticos da cidade, incluindo a casa
de Nelson Mandela. Almoço. Retorno ao hotel.
Jantar e acomodação no hotel.
Nota: Hora da excursão sujeita a hora de chegada.
Dia 2º (Ter): Johannesburgo / Mpumalanga / Área do Parque Kruger
Café da manhã. Saída aproximadamente 7h00
am em direção ao Parque Kruger atravessando
a província de Mpumalang, que significa “lugar
onde sai o Sol’’, visitando lugares de impressionante beleza como: Bourke’s Luck Photoles e
o Ca¬nyon do rio Blyde. Almoço. Chegada no
final da tarde no hotel. Jantar e acomodação no
hotel.
Dia 3º (Qua): Área do Parque Kruger.
Café da manhã, dia livre para descansar e disfrutar das instalações do hotel. Almoço e Jantar no
hotel. Possibilidade de realizar excursão opcional (P+) Safari fotográfico de dia inteiroo regressado ao hotel no final da tarde. O hotel fornecera
caixas estilo pic-nic com o café da manhã, a partida para realizar a atividade do safari fotográfico é as 5h30am. O safari é realizado em veículo
aberto 4X4 com guia de língua espanhola e se
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a sorte nos acompanhar, podemos ver: leões,
leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos.. Almoço. Retorno para ao hotel. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 4º (Qui): Área do Parque Kruger /
Pretória / Johannesburgo / Cidade do
Cabo
Café da manhã. Saída para região do Parque
Kruger com destino Pretória para realizar a visita panorâmica da cidade, incluindo o “Church
Square” e “Union Buildings”. Almoço. A continuação, traslado ao aeroporto de Johannesburgo para tomar o voo (voo não incluído) com
destino a Cidade do Cabo Com jantar leve a
bordo no avião. Chegada, traslado ao hotel.
Acomodação no hotel

farol e desfrutar das vistas da famosa “False Bay
“ Baía falsa. Também visitarão a “Simon’s Town
“, que é a sede do quartel general da Marinha
da África do Sul, onde se localiza a famosa colônia de pinguim Africano, uma espécie que está
seriamente ameaçada. Almoço no restaurante
local. Pela tarde retorno ao hotel. Jantar. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Dom): Cidade do Cabo / Johannesburgo
Café da Manhã. E em horário apropriado traslado ao aeroporto da Cidade do Cabo para
embarque em voo de retorno (voo não incluído)
a Johannesburgo. Chegada e fim dos nossos
serviços.

Dia 5º (Sex): Cidade do Cabo
Pensão completa. Pela manhã realizaremos uma
panorâmica da Cidade do Cabo e iniciarmos a
visita à base da montanha da mesa, onde temos
a opção de subir o teleférico e desfrutar das vistas da Cidade e da baía por meio do teleférico
que irá levá-lo ao topo da montanha. Pela tarde
retorno ao hotel para descanso tarde livre. Jantar
e acomodação no hotel.
Dia 6º (Sab): Cidade do Cabo
Pensão completa. Dia livre para disfrutar e descobrir esta moderna e cosmopolita cidade africana. Possibilidade de realizar excursão opcional
(P+) de dia completo até Península do Cabo.
Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Temporada
Iti. M2906

13, 20 May, 4 Jun
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esta excursão irá levá-lo ao longo da Península
do cabo um dos passeios mais espetaculares,
onde você pode ver um dos reinos florais do
mundo, bem como a fauna do Cabo, também
terão a oportunidade de ver onde duas das
principais correntes que dão temperatura a dois
dos oceanos do nosso planeta Unite. A primeira
parada será em “Hout Bay” Baia da Madeira,
para embarquem um barco para fazer um mini
cruzeiro para uma ilha habitada por uma colônia
de focas do cabo, passaram por Chapman Peak
(se as condições meteorológicas permitem), em
seguida, visite o Reserva natural de Good Hope
onde vera o Cabo da Boa Esperança, e depois
terá a opção de tomar o funicular (o custo do
funicular não está incluído) para ir até o antigo

Mapamundi para dois: Circuito

Duplo

Supl. Individual

1.250

425

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Ciudad del Cabo

Suplemento Voos internos

$

(sujeito a modificações)

Voo Johannesburgo / Cidade do Cabo/ Johannesburgo: Por pessoa NETO 390 $
2 Parque Kruger

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Hotéis 4*

Johannesburgo

Silverbirch Hotel

Área De Kruger

Winkler Hotel

Cidade do Cabo

Fountains Hotel

1

Johannesburgo

Sudáfrica

3 Cidade do Cabo

SI

O Tour Inclui

• Traslado Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
• Transporte em veículo com ar condicionado conforme indicado no itinerário.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares de 4*.
• Regime pensão completa conforme indicado no itinerário.
• Visita panorâmica de Pretória, Tour de Soweto e panorâmica Cidade do Cabo com guia motorista
em espanhol.
• Transporte em carro, mini ônibus dependendo do número de participantes.
• Guia de língua espanhola durante a programação
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO

Não inclui

• Visitas ou excursão não mencionada no itinerário
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguro, nenhuns extras nos hotéis etc.
• Entradas a casa - museu Nelson Mandela em Soweto, “Church Square” e Union Buildings” em
Pretoria, entrada do teleférico da “Table Mountain” Montanha da Mesa na Cidade do Cabo.
Notas Importantes
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se íntegro o programa
• Visitas panorâmicas em Mpumalanga opcionais sujeitas a disponibilidade de tempo e condiciones
meteorológicas
• Safári em 4x4 pelo interior do Parque Kruger, capacidade máxima, 9-10 pessoas, por veículo, com
um guia 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 são lodges localizados fora dos limites do mesmo sem prejudi¬car o andamento do safári
• Hotéis - Check-in 14h00 pm. e check-out 10h00 am.
• Os almoços e jantares poderão ser realizados em hotéis ou restaurantes indistintamente.
• Taxas em P.N Kruger é pago direto no destino.
Pacote Plus
275 $ INCLUI 2 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

EXTRAS
KRUGER

• Safari no Kruger. Safari fotográfico no Kruger de dia completo no 4º dia do itinerário com guia de
falando espanhol com almoço .
• Taxas no P.N Kruger pago direto no destino

CIDADE DO CABO

• Excursão na Península do Cabo. Visitas com guia falando espanhol nos passeios Hout Bay, Ilha
das focas, Reserva Natural da Boa Esperança e Colônia de pinguins.
• O preço especial do PACOTE PLUS de excursões será válido somente se reservar quando contratar a viagem. No destino só pode ser reservado separadamente e estará sujeito à disponibilidade,
ver Nota importante na página 6 “visitas e excursões”.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Mapamundi para dois: Circuito
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