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

A partir de 835$

7, 9 e 14 Dias

Visitando:  Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Nacional do Kruger / 
Pretória / Cidade do Cabo / Cataratas Victoria / Parque Nacional 
de Hwange 

Safari Sul Africano

2020-2021
Extensão a Cataratas Victoria 2 noites: Diárias

Extensão Zimbawe 7 noites : Domingos.

Saídas 2020 / 2021
A JOHANNESBURGO: SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS

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

Dia 2º (Ter/Sáb): 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/Dom): Área do Parque Kru-
ger 
Café da manhã Safari fotográfi co de dia com-
pleto em veículo 4x4 descoberto no Parque Kru-
ger em busca de seus protagonistas. “Os Cinco 
Maiores”. A grandeza do Parque Kruger não é 
somente medida pela sua extensão, senão pela 
grande quantidade de espécies cuja diversidade 
permite-nos conhecer e aprender sobre a fauna 
selvagem na África. Jantar e  acomodação no 
hotel.

Dia 4º (Qui/Seg): 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 no hotel.

Dia 5º e 6º (Sex/Ter e Sáb/Qua): Cidade 
do Cabo 
Café da manhã no hotel . Dias livres para as ati-
vidades opcionais para conhecer a Cidade do 
Cabo. (Visita incluída no Pacote Plus P+) uma 
excursão opcional para conhecer a Península 
(Sextas-Feiras)  do Cabo de dia inteiro, até o 
Cabo da Boa Esperança e visitar de caminho a 
Ilha das Focas e uma colónia de pinguins e (Vi-
sita incluída no Pacote Plus P+) Combo. (Quar-
tas-Feiras) Visita ao famoso bairro “Bo Kaap” e 

os seus museus, como também uma das adegas 
mais antigas do país, onde se realizará uma de-
gustação de vinhos.  Acomodação no hotel.

Dia 7º: (Dom/Qui): Cidade do Cabo / 
Johannesburgo
Café da manhã e em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para sair em voo (não incluído) 
para Joanesburgo. Fim dos nossos serviços. Até 
uma próxima viagem!

Extensão a Cataratas Victoria 2 noites:

Dia 7º: Cidade do Cabo / Johannesburg 
/ Cataratas Vitoria
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para as Cataratas Victoria via 
Joanesburgo. (Não incluído, consulte a opção 
de voo direto da Cidade do Cabo). Chegada e 
traslado para o hotel. Restante do dia livre. Aco-
modação no hotel. 

Dia 8º: Cataratas Vitoria
Café da manhã. Visita com um guia em espanhol 
da impressionante Cataratas Victoria. Original-
mente chamada de ‘Mosi-oa-tunya’, a Fumaça que 
Troveja. O pôr do sol torna as Cataratas Victoria em 
uma visão mágica, um dos segredos mais marcan-
tes de toda a África. Acomodação no hotel. 

Dia 9º: Cataratas Victoria / Johannes-
burgo
Café da manhã. Traslado para o aeroporto para 
sair em voo de regresso a Johannesburgo (não 
incluído). Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem.

Extensão a Zimbawe 7 noites:

Dia 7º (Dom ): Cidade do Cabo / Cata-
ratas Vitória
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para as Cataratas Victoria  (não 
incluído), . Chegada e traslado para o hotel. Res-
tante do dia livre. Acomodação no hotel. 

Dia 8º (Seg ): Cataratas Vitória
Café da manhã. Dia Livre para disfrutar da cidade 
e das atividades opcionais que oferece o destino 
ou disfrutar  das instalações que oferece  o hotel. 
Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Ter): Cataratas Vitoria
Café da manhã. Visita com um guia em espanhol 
da impressionante Cataratas Victoria. Original-
mente chamada de ‘Mosi-oa-tunya’, a Fumaça 
que Troveja. O pôr do sol torna as Cataratas 
Victoria em uma visão mágica, um dos segredos 
mais marcantes de toda a África. Acomodação 
no hotel. 

Dia 10º (Qua): Cataratas Victoria - P.N 
Hwange
Pensão completa.  Na  hora informada, saída  
pela estrada com um guia em espanhol  ao 
parque Nacional de Hwange. No caminho visita-
remos a estação de resgate de cachorros selva-
gens. Pela tarde saída  para realizar um safari em  
4x4  na concessão do lodge na  área do  parque 
nacional de Hwange. Acomodação no lodge.

Dia 11º (Qui): Parque Nacional Hwange
Pensão completa. Na parte da manhã e na parte 
da tarde realizaremos um safari completo dentro 
do famoso Parque Nacional  Hwange em veículo 
4x4. Acomodação no lodge.  

Cidade del Cabo

42

INTRODUÇÃO
Planejamos uma viagem em condições muito econômicas para admirar as paisagens afri-
canas de Mpumalanga, a possibilidade de fazer um safári fotográfi co pelo emblemático 
Parque Kruger, visitar a capital Pretória e visitar a cidade mais bonita da África: a Cidade 
do Cabo. Aqui vamos apreciar a zona portuária, a área comercial, bem como as paisagens 
da Table Mountain ou a possibilidade de admirar o lugar onde os oceanos Índico e Atlân-
tico se encontram no Cabo da Boa Esperança. Possibilidade de fazer uma extensão para 
visitar Victoria Falls em Zimbawe e fazer um passeio espetacular para conhecer o Parque 
Nacional  de Hwange e o  Parque Nacional de Matopos onde faremos os melhores safáris 
e uma infi nidade de atividades.

Dia 12º (Sex): Parque Nacional Hwange 
- Parque Nacional Matopos
Pensão completa. Saída em direção  Bulawayo. 
Chegada ao lodge e arredores prevista as  
13h00. Tarde livre libre  para descansar no  
lodge ou participar das atividades gratuitas 
oferecida  no lodge (Tour de bicicleta na área  
de concessão do lodge, visita ao  povoado 
local ou  sundowner em Matopo Hills. (Visitas 
sujeitas a disponibilidade). Acomodação  no 
lodge.  

Dia 13º (Sab): Cataratas Victoria / 
Johannesburgo 
Pensão completa. Saída de dia inteiro para visi-
tar o Parque Nacional de Matopos. Junto com 
um safari em 4x4, realizaremos um safari a pé 
em busca de rinocerontes, uma  experiencia 
única que nos permitirá estar bem perto deste 
imponente animal. E para concluir nossas visitas 
a tumba  de Cecil Rhodes e disfrutaremos de um 
cocktail na  “Janela do  Mundo”. Acomodação  
no lodge.  

Dia 14º (Dom): Parque Nacional  Mato-
pos - Bulawayo - Johannesburgo
Café da manhã.  Na hora apropriada, traslado ao  
aeroporto de Bulawayo para embarcar  em  voo 
de retorno a Johannesburgo (voo no incluído) 
Fim dos nossos serviços.

+
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• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Acomodação e café da manhã em Johannesburgo e Cidade do Cabo e meia pensão na área do 

Parque Kruger.
• Safáris fotográfi cos em veículo 4x4 aberto com guia em espanhol.
• Motorista guia em espanhol.
• Transporte em carro, micro ônibus, ônibus  dependendo do número de participantes.
• Assistência em espanhol durante toda a viagem.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
Extensão Cataratas Victoria 2 Noites 

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• 2 noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares.
• Visita das Cataratas em espanhol.

Extensão Zimbawe 7 Noites

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
• Na Cataratas Victoria acomodação  e Café da manhã  e no resto do programa pensão completa.
• Visita das Cataratas Victoria em espanhol.
• 3 safaris na Área Parque Nacional Hwange, em 4x4  do Lodge de uso compartido.
• Excursão de dia inteiro em Chobe incluindo safári em 4x4 e safári em barco.
• Visita ao  entro de recuperação de  cachorros selvagem  de Hwange.
• Dia completo Matopos de Tracking Rinocerontes + Sundowners em Matopos com Visita a tumba 

de Rhodes .
• Traslados em veículos com sr condicionado de 4, 6 ou 12 lugares com condutor de idioma  in-

glesa e guia idioma espanhol.
• Atividades organizadas pelos  alojamentos em   4x4  compartilhado por guia de idioma espanhol.

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.

O Tour não incluiNO

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Johannesburgo Birchwood - ValuStay 3* Silverbirch 4* Peermont D’oreale Grande Hotel 5*

Área Kruger Greenway Woods 3* Greenway Woods 3* Country Boutique Hotel 5*

Cidade del Cabo Cape Diamond 3* Park Inn / Townhouse Hotel 4* Radisson Residence Hotel 5*

Hotéis previstos ou Similares SAFARI SUL AFRICANO

Cataratas Victoria

• Mínimo 2 passageiros
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• 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.

• O preço do pacote sempre que seja compartilhada a estadia entre duas temporadas será reconfi r-
mado o preço com seu suplemento

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

• Viagem sujeita a condições especiais de contratação e cancelamento, ver condições gerais.
• Obrigatórios apresentar o certifi cado de vacina de febre amarela  
• Consulte os Órgãos Responsáveis  para garantir que os passageiros que viajam com menores ten-

ham a documentação necessária.
• Os voos de Johannesburgo a Cidade do Cabo (no incluído) deverá ser reservado a partir de las 19h00 

Notas Importantes

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoços (sem bebidas)

EXTRAS
• Dia completo na Península do Cabo.
• “ Combo “ Dia completo City Tour e Vinhedos.

330 $ INCLUI 2 REFEIÇOES E 2 EXTRAS

Suplemento voos internos 
(sujeito a alterações )

$$

SAFARI SUL AFRICANO: Johanesburgo / Cidade do Cabo / Johanesburgo
EXTENSÃO CATARATAS VICTORIA 2 NOITES : Cidade do Cabo / Cataratas Victoria / Johannesburgo
EXTENSIÓN ZIMBAWE 7 NOCHES: Cidade do Cabo / Cataratas Victoria - Bulawayo / Johannesburgo

345 $ netos

440 $ netos

390 $ netos

Safari Sul Africano
Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM842

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

01/03/ - 31/03 835 304 929 345 1.236 527
01/04 - 30/09 835 304 889 304 1.236 527
01/10 - 31/12 835 304 929 345 1.236 527
01/01 - 31/03 875 320 974 363 1.296 553

$

         Supl. por Pessoa en $ USA en Apartamento Duplo  Extensão Cataratas Victoria 2 Noites
Temporada

Iti. MM843
Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv
01/03 - 31/03 474 252 726 0 750 569
01/04 - 30/06 474 252 726 0 750 569
01/07 - 30/11 474 252 786 169 784 603
01/12 - 31/12 474 252 786 169 750 569
01/01 - 31/03 500 262 767 86 793 634

$
         Supl. por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo 

Extensão  7 Noites
Temporada

Iti. MM838
Categoria C

Duplo Supl Indiv
01/03/20 - 31/03/21 1.943 447

$

Hotéis previstos ou Similares
EXTENSÃO CATARATAS VICTORIA 2 noites 

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A

Cataratas Victoria Kingdom / Elephant Hills Hotel 3* Victoria Falls Safari 4* Victoria Falls Hotel 5*

Hotéis previstos ou Similares EXTENSÃO ZIMBAWE 7 noites 

Cidade Categoria Única

Cataratas Victoria Kingdom 3*

P.N. de Hwange Gwango Heritage Resort 4*

P. N. de Matopos Matopo Hills Lodge 4*

SUDAFRICA

ZIMBAWUE 

Cidade del Cabo 3

Johannesburgo 1

Área de Kruger2

P. N Hwange
2

Cataratas Victoria2

P. N Matopos2
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