África do Sul Isilwane

A partir de 955$
+

Visitando: Cidade do Cabo / Johannesburgo / Mpumalanga / Parque Nacional de Kruger / Pretoria / Parque Nacional
Pilanesberg / Windhoek/ Parque Nacional Etosha / Okahandja / Twyfelfontein / Swakopmund / Walvis Bay
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8, 10 e 14 Dias: África do Sul e Namíbia

INTRODUÇÃO

Saídas 2020 / 2021

Passeio apaixonante pela África Austral para admirar as paisagens de Mpumalanga, e a
vida selvagem na P.N. de Kruger, a capital administrativa; Pretória e a cidade mais bonita
da África: Cidade do Cabo. Teremos a oportunidade de fazer uma extensão para Pilanesberg a poucas horas de Joanesburgo, onde realizaremos safáris espetaculares para
encontrar o “Big 5”. Também teremos a possibilidade de fazer uma extensão para a Namíbia para atender os Himbas, e ver gravuras de cavernas, vamos procurar os formidáveis
esquivo Elefante do Deserto etc.

A JOHANNESBURGO: TERÇAS-FEIRAS
2020-2021

Extensão Pilanesberg :Terças-Feiras
Extensão Namíbia a partir Johannesburgo: Segundas-Feiras
Datas de saídas extensão a partir do Cidade do Cabo

2020
Mar:

9, 23

May:

4, 18

Jul:

6, 13, 20, 27

Sep:

7, 14, 21, 28

Abr:

6, 20

Jun:

1, 15

Ago:

3, 17, 24, 31

Oct

5, 19

Dia 1º (Ter): Johannesburgo / Cidade
do Cabo
Chegada ao aeroporto da Cidade do Cabo.
Transfer até o hotel com motorista guia (idioma
espanhol). Resto do dia livre para descansar.
Acomodação no hotel.
Dia 2º, 3º, 4º (Qua, Qui, Sex): Cidade
do Cabo
Café da manhã no hotel . Dias livres para as atividades 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 (Visita incluída no Pacote Plus P+) Combo. (Quartas-Feiras) Visita ao famoso bairro “Bo Kaap” e
os seus museus, como também uma das adegas
mais antigas do país, onde se realizará uma degustação de vinhos. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Sab): Cidade do Cabo / Johannesburgo / Parque Nacional Kruger
Café da manhã . Na hora marcada, transfer com
motorista guia (idioma espanhola) até o aeroporto da Cidade do Cabo para embarcar no voo
regular para Johannesburgo.(Voo no incluído). É
necessário reservar o vôo para Johannesburgo
antes das 08h15, de forma a ser possível realizar o programa. Chegada e saída em direção ao
Parque Kruger, atravessando toda a província de
Mpumalanga, com visita a lugares impressionantes como Bourke’s Luck Potholes no Canyon do
rio Blyde (visitas sujeitas à disponibilidade de
horário e condições meteorológicas). Chegada
ao fim da tarde no hotel. Acomodação no hotel
NOTA: Devido à hora estimada do vôo para
Johannesburgo, o hotel vai preparar caixa de
piquenique com o café da manhã.
Dia 6º (Dom): Área do Parque Nacional
Kruger
Café da manhã (tipo piquenique ). De manhã
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cedo, transfer até à entrada do parque , onde
vão estar à espera veículos 4x4. Início do safari
fotográfico de um dia completo. Acomodação
no hotel.
NOTA: O Hotel irá fornecer caixas tipo de piquenique com café da manhã porque o tempo
estimado partida para realizar a atividade de
safári São 05h30. A duração do safári será de 8
horas aproximadamente. Almoço (não incluído)
será realizado em um dos campos dentro do
Parque
Dia 7º (Seg): Area do Parque Kruger /
Pretoria /Johannesburgo
Café da manhã. Saída para Johannesburgo.
Durante o caminho será feita uma visita panorâmica de Pretoria incluindo Church Square e
Union Building. (a visita não inclui entrada para
os monumentos, mas eles serão contemplados
rota) Transfer para o aeroporto para embarcar
voo (não incluído, deve ser reservado a partir
das 18h00) para Windhoek. Chegada, assistência e transfer ao hotel com o resto do dia livre.
Acomodação no hotel.
Dia 8º (Ter): Johannesburgo
Café da manhã. Na hora apropriada transfer para
embarque em voo de retorno. Fim dos nossos
serviços. Obs. Os apartamentos devem ser desocupados até àas 10h00
Extensão Pilaneberg
Dia 8º (Ter): Johannesburgo /Parque Nacional de Pilanesberg
Pensão completa. Na hora prevista transfer do
hotel com motorista -guia (idioma espanhol)
até o Parque Nacional de Pilanesberg, situado
a apenas 2h30 min de Johannesburgo. Chegada
ao lodge e Almoço. Durante a tarde, saída para
o safari fotográfico pelo Parque Nacional de Pilanesberg em busca dos “Big Five” em veículos
4x4 com guia de idioma espanhol. Após o safari
regresso. Acomodação no lodge.

Mapamundi: África
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Nov:

9, 23

Dia 9º (Qua): Parque Nacional de Pilanesberg
Pensão completa. Saída ao amanhacer para o
safari fotográfico em veiculos 4x4 com guia de
idioma espanhol. Regresso ao lodge para o Café
da manhã. Resto da manhã livre para disfrutar
das instalações do lodge. Almoço no lodge. Durante a tarde, saída para o safari fotográfico pelo
Parque Nacional de Pilanesberg em veículo 4x4
com guia de fala idioma. Após o safari regresso.
Acomodação no lodge.
Dia 10º (Qui): Parque Nacional de Pilanesberg /Johannesburgo
Saída ao amanhecer para o safari fotográfico
em veículos 4x4 com guia de fala hispana. Regresso ao lodge para o Café da manhã. Na hora
definida transfer para o aeroporto de Johannesburgo para embarque de retorno .Chegada prevista as 16h30. Fim dos nossos serviços.
Extensão Namíbia
Dia 7º (Seg): Area do Parque Kruger /
Pretoria /Johannesburgo/Windnoek
Café da manhã. Saída para Johannesburgo.
Durante o caminho será feita uma visita panorâmica de Pretoria incluindo Church Square e
Union Building. (a visita não inclui entrada para
os monumentos, mas eles serão contemplados
rota) Transfer para o aeroporto para embarcar
voo (não incluído) para Windhoek. Chegada, assistência e transfer ao hotel com o resto do dia
livre. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Ter): Windnoek / Parque Nacional Etosha
Pensão completa .Saida bem cedo pela estrada
em direção ao norte passando por Okahandja e
Otjiwarongo. Em Okahandja os passageiros terão
a oportunidade de visitar o Mercado de artesanato
de Mbangura, se o tempo permiti. Almoço no caminho (não incluido). A tarde , saida para realizar
um safari curto no Parque Nacional de Etosha em
nosso veículo . Acomodação no lodge .

Dia 9º (Qua): Parque Nacional Etosha
Meia Pensão. Saida para realizamos um Safari de
dia completo no Parque Nacional Etosha Saída
para um safári de dia inteiro no Parque Nacional
de Etosha, que é um dos maiores parques da
África. Sua paisagem única se deve à bacia de
um lago, geralmente seco. Retorno no final da
tarde . Acomodação no lodge.
Dia 10º (Qui): Parque Nacional Etosha /
Twyfelfontein
Meia Pensão. Saída pela estrada à região de
Damaraland, onde teremos a oportunidade de
observar a paisagem vulcânica com suas incríveis
formações geológicas. No caminho, faremos uma
excursão para ver os Himba, a tribo mística que
somente habita na Namíbia. A tarde, Coheceremos o estilo de vida e cultura destes povoados
do deserto que vivem como seminômades. Pela
tarde, saída para uma excursão nas bacias secas
dos rios de Damaraland em busca do elusivo elefante do deserto, em carros 4x4 de safári, abertos.
Retorno e Acomodação da no lodge
Dia 11º (Qui): Twyfelfontein /Swakopmind/ Johannesburgo
Café da manhã. Saída para visitar as gravuras nas
cavernas de Twyfelfontein, de até 6.000 anos de
antiguidade, já que são a maior amostra da arte
rupestre da África. Após a visita, saída pela estrada para Swakopmund, um dos locais turísticos
mais populares na costa da Namíbia. Tarde livre.
Acomodação.
Dia 12º (Sex): Swakopmund/Walvis/
Johannesburgo
Café da manhã. Saída para a baía de Walvis para
desfrutar de um cruzeiro onde poderemos contemplar golfinhos, leões marinhos ao mesmo
tempo que desfrutamos das excelentes ostras
locais e vinho espumante. Após o cruzeiro, traslado ao aeroporto de Walvis Bay para embarcar
em voo de regresso a Johannesburgo (voo deve
ser reservado a partir das 15h00 (no incluído). Chegada a Johannesburgo. Fim dos nossos serviços.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se íntegro o programa.
• Consultar suplemento Semana Santa e Natal.
• 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 alternando entre os distintos 4x4 em caso de haver mais de 9 pessoas.
• As acomodações no Parque Kruger são lodges localizados fora dos limites do mesmo sem prejudicar o andamento do safári.
• O Safari no P. N de Etosha será em 4x4 de uso regular, com outros clientes do Lodge e com guia
de idioma espanhol . No caso tenha más de 9 passageiros, o guia revessará entre os veículos
para garantir meio dia de safari em espanhol .
• Os almoços e Jantares poderão ser indistintamente em hotéis ou restaurantes (bebidas no
incluídas)
• Viagem sujeita a condições especiais de contratação e cancelamento, ver condições gerais.
• Obrigatórios apresentar o certificado de vacina de febre amarela
• Na hora limite da chegada ao Aeroporto de OR Tambo de Johannesburgo para voo até Cidade
do Cabo no 4º dia, deve ser a as 08h15. Em caso da chegada em um voo posterior se aplicará
um suplemento por traslado privado até Kruger.
• Consulte os Órgãos Responsáveis para garantir que os passageiros que viajam com menores
tenham a documentação necessária.
• No 5º Dia do itinerário a hora limite para chegar a Johannesburgo é as 08h15. Em caso seja mais
tarde se aplicará um suplemento correspondiente a un transfer privado a Kruger.
• Os voos de Johannesburgo a Windhoek (no incluído) deverá ser reservado a partir de las 18h00
• O voo de Walvis Bay a Johannesburgo (no incluído) deverá ser a partir das 15h00.

Hotéis previstos ou Similares África do Sul Isilwane
Cidade

Categoria C

Cidade del Cabo

Cape Diamond Htl 3*

Área Kruger

Categoria B
Park Inn / Townhouse Hotel 4*

Greenway Woods 3* / Ingwenyama Estándar 4*

Johannesburgo

Birchwood Htl 3*

Silverbirch 4*

Categoria A
Radisson Residence 5*
Country Boutique Hotel 5*
D´Oreale Htl 5*

Hotéis previstos ou Similares Extensão Pilanesberg
Cidade

Categoria Única

Pilanesberg

Bakubung / Kwa Maritane 4*

Hotéis previstos ou Similares Extensão Namíbia
Cidade

Categoria Única

Windhoek
P. N Etosha
Swakopmund
Twyfelfontein

Avani Windhoek Htl 4*
Toshari Lodge 4*
Swakopmund Sands Hotel 4*
Twyfelfontein Country Lodge 4*

África do Sul Isilwane

$

Temporada

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Categoria C
Categoria B
Categoria A
Duplo
Supl Indiv
Duplo
Supl Indiv
Duplo
Supl Indiv

Iti. MM844
01/03 - 31/03

955

365

1.080

415

1.430

630

01/04 - 30/09

955

365

1.050

355

1.430

630

01/10 - 31/12

955

365

1.080

415

1.430

630

01/01 - 31/03

1.005

385

1.135

435

1.495

665

Suplemento voos internos

$

(sujeito a alterações )

Johannesburgo / Cidade del Cabo/ Johannesburgo
Johannesburgo / Windhoek – Walvis Bay / Johannesburgo

365 $ netos
315 $ netos

Supl. Extensão Pilanesberg

$

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Categoria Única

Temporada
Iti. MM845
01/03 - 31/03

Duplo

Supl Indiv

1.110

265

Twyfelfontein 1
Swakopmund 1
Walvis 1

1 P. N Etosha
1
Windhoek

2
Johannesburgo

SUDAFRICA

Cidade del Cabo 3

SI

NO

Iti. MM846
01/03 - 07/12/20

Pacote Plus
330 $ INCLUI 2 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS

REFEIÇÕES

Categoria Única
Duplo

Supl Indiv

2.310

265

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

15_Africa_2020_205x275_portugues.indd 51

O Tour não inclui

• Bebidas e outras refeições não mencionada no itinerário.
• Gastos pessoais, como gorjetas, bebidas, telefone ou serviço de lavanderia.
• Tudo que não estiver descrito como incluído no preço inclui.
• Visto .

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada

O Tour inclui

• Assistência e traslados indicados no itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação em hotéis indicados ou similares.
• Safaris fotográficos em veículo o 4x4 aberto com guia de idioma espanhol
• Motorista Guia idioma espanhol
• Transporte em n carro , micro ou ônibus, ônibus segundo o número de participantes.
• Assistência em espanhol durante toda a hospedagem.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
Extensão Pilanesberg:
• Transporte em carro, micro ônibus ou ônibus segundo o número de participantes com Motorista
Guia de idioma espanhol durante toda viagem
• Pensão completa durante o safari.
• 4 safaris fotográficos en Pilanesberg em veículo 4x4 do Lodge de uso compartilhado compacidade para 20 pessoas e com guia de idioma espanhol
• Assistência telefónica em espanhol durante toda a diárias
• Guia de idioma inglesa para seu traslado de Walvis Bay ao aeroporto de Swakopmund.
Extensão Namíbia:
• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto .
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Guia de idioma espanhol durante a viaje.
• Guia de idioma Inglesa para osu traslado de Walvis Bay ao aeroporto de Swakopmund.
• Transporte em veículo 2x4 (Xtrail o similar), micro ônibus (WV Vam ou similar) ou ônibus (Mercedes Sprinter 18 assentos ou similar) durante todo a viaje, dependendo do número de participantes. As atividades serão bestes veículos exceto onde se indique ao contrário.
• Acomodação e café da manhã em Windhoek e Swakopmund e meia pensão em Etosha e Twyfelfontein.
• Entradas aos Parques Nacionais e Excursões indicadas no itinerário.
• Safari curto no Parque Nacional de Etosha no dia da chegada no mesmo veículo so traslado.
• Dia completo de safari em Etosha em veículo 4x4 do Lodge (uso não exclusivo), com guia de
idioma espanhol. Caso tenha mais de um veículo, o guia se reverá nos veículos (máximo 2 veículos por guia).
• Visita guiada a tribos Himba
• Safari em busca dos elefantes no deserto em Damaraland em 4x4 aberto com guia de idioma
espanhol. Caso tenha mais de um veículo, o guia se reverá nos veículos (máximo 2 veículos por
guia).
• Visita das gravuras vas cavernas de Twyfelfontein.
• Cruzeiro em Catamaran em Walvis Bay com snacks e vinho espumante
• Seguro de evacuação aérea medicalização em caso de emergência

Supl. Extensão Namibia

$

P. N Pilanesberg 2 Área de Kruger
2

• 2 Almoço (sem bebidas)

EXTRAS

• Dia completo Península do Cabo.
• “Combo” Dia completo City tour e Vinhedos.

Mapamundi: África
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