ÁFRICA DO SUL
COMPLETA
Com Região dos Vinhedos,
Rota dos Jardins e Safari
Saída: 08

NOVEMBRO 2022
14 dias e 11 noites

SINGULAR

CONHECENDO CIDADE DO CABO • VINHEDOS DO CABO
OUDTSHOORN • KNYSNA • KARIEGA GAME RESERVE
08/11 – PORTO ALEGRE / CIDADE DO CABO

Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a
Cidade do Cabo com conexões.

09/11 – CIDADE DO CABO

Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre para começar a conhecer a
cidade com o seu guia acompanhante. Hospedagem.

10/11 – CIDADE DO CABO

Café da manhã no hotel. Saída para conhecer a Cidade mãe com o nosso guia
local. A Cidade do Cabo é rica em história, cultura e maravilhas cênicas.
Passaremos pelas avenidas e jardins da bela cidade protegida pela imponente
Montanha da Mesa, pelo Castelo da Boa Esperança, construído entre 1666 e
1679 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais desenvolvido como uma
estação de reabastecimento marítimo. Seguiremos até a Table Mountain (se o
tempo permitir), para subir até o topo com o teleférico giratório. Lá em cima
teremos a deslumbrante vista panorâmica da cidade e de suas praias. Em um dia
claro, é até possível ver a Ilha Robben, onde Nelson Mandela foi preso.
Descendo, retornaremos a cidade, para um passeio pelo Company Gardens, um
grande parque público e jardim botânico situado no coração da Cidade do Cabo,
que abriga um jardim de rosas, jardim japonês, viveiro de peixes e aviário,
passando pelo Bairro malaio, também conhecido como Bo-Kaap, que significa
"Acima do Cabo" devido à sua localização nas encostas da Table Mountain.
Seguiremos para o Greenmarket o mercado do centro da cidade, onde você terá
a oportunidade de comprar algumas lembranças. Em seguida, visitaremos o V&A
Harbour, shopping e complexo de entretenimento com uma última parada no
Cape Town Diamond Museum, situado no coração da mundialmente famosa área
da Torre do Relógio no V&A Waterfront. No complexo do V&A Waterfront você
encontrara várias opções para almoço ou lanche. Pela tarde poderemos passear
pelo complexo ou retornar ao hotel para descanso. A noite sugerimos um jantar
típico opcional para conhecer um pouco mais da cultura e sabores africanos.

11/11 – CIDADE DO CABO

Café da manhã no hotel. Saída para passeio de dia inteiro pela Peninsula do
Cabo e Cabo da Boa Esperança. Um passeio inspirador ao imponente cabo
conhecido como Cape Point. Praias magníficas, vistas de tirar o fôlego, aldeias
costeiras históricas e pitorescas podem ser vistas ao longo do caminho. A
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Península do Cabo é uma das áreas mais belas do mundo e se estende do centro
da cidade até Cape Point. Viajaremos ao longo da costa atlântica via Sea Point
Bantry Bay, Clifton e Camps Bay, parando no mirante de Maiden Cove para uma
vista panorâmica dos Doze Apóstolos, antes de continuar para Hout Bay, uma
vila pitoresca e porto de pesca com vistas magníficas das montanhas e praia.
Continuaremos através do Chapman’s Peak, uma das estradas costeiras mais
deslumbrantes do mundo, até Cape Point. Subiremos com o funicular Flying
Dutchman até o topo de Cape Point para excelentes oportunidades de
visualização dos dois faróis que adornam o ponto. Cape Point é considerado o
ponto de encontro dos oceanos Atlântico e Índico. Em seguida, continuaremos
até a histórica Simon’s Town, uma vila com arquitetura vitoriana encantadora,
uma base naval e uma grande colônia de pinguins na bela Boulders Beach, onde
você poderá caminhar ao lado dos pinguins. Almoço. Retorno à Cidade do Cabo
e hospedagem.

12/11 – CIDADE DO CABO

Café da manhã. Dia livre para aproveitar a cidade com a coordenadora de grupo
da Paralelo 30 Turismo. Neste dia poderemos passear pelo Waterfront, Visitar o
mercado da Green Market Square, conhecer o Museu Maritimo ou quem sabe
relaxar em uma das lindas praias. Hospedagem na Cidade do Cabo.

13/11 – CIDADE DO CABO – REGIÃO DOS VINHEDOS

Café da manhã no hotel. Sairemos para visita de dia inteiro a região dos vinhos.
Visitaremos a histórica Stellenbosch, a segunda cidade mais antiga da África do
Sul, rica em herança colonial holandesa. Stellenbosch ocupa o terroir perfeito para
variedades de uvas como Cabernet Sauvignon e Merlot, e um a variedade
tipicamente sul-africana, o Pinotage. Continuaremos para visitar algumas das
propriedades vinícolas mais antigas e famosas da África do Sul. Estas propriedades
produzem alguns dos melhores vinhos da África do Sul hoje. Almoço. Pela tarde,
visitaremos Franschhoek , um pedacinho de colonização francesa da região do
Cabo. Tempo para uma caminhada pelo centro histórico de Franschhoek.
Hospedagem.

14/11 – REGIÃO DOS VINHEDOS / OUDTSHOORN

Café da manhã no hotel. Sairemos em direção a Oudtshoorn, para um tour pela
Fazenda de Avestruzes. O passeio tradicional de avestruzes não é apenas
interessante, mas também divertido. Aprenderemos tudo sobre avestruzes,
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teremos a oportunidade de alimentar um com a mão e ver o artesanato usando as
penas, os ovos e o couro requintados do avestruz. Conheceremos as belas
paisagens do Klein Karoo e as pitorescas Montanhas Swartberg. Almoço em
Oudtshoorn. Hospedagem e restante da noite livre.

15/11 – OUDTSHOORN / KNYNSA

Café da manhã. Seguiremos para a nossa visita a Cango Caves, as cavernas com
impressionantes formações rochosas de estalagtites e estalagmites. Após a visita
seguiremos para Knysna, chegada e hospedagem. Ao entardecer sairemos para
um cruzeiro pela lagoa de Knysna. Não há melhor maneira de terminar o dia desfrutando de vinho e ostras em um relaxante cruzeiro de barco e apreciando a
beleza de Knysna enquanto nosso sol africano começa a se pôr sobre a lagoa.
Nos aproximaremos lentamente para das impressionantes Knysna Heads e
apreciaremos o esplendor da lagoa tranquila enquanto o sol se põe em outro dia
perfeito na África. Retorno ao hotel e hospedagem.

16/11 – KNYNSA / KUZUKO LODGE

Café da manhã cedo no hotel. Sairemos com destino ao resort de selva para
iniciar a nossa experiencia de safari. Almoço e jantar no resort.

17/11 – KUZUKO LODGE

Café da manhã, almoço e jantar no resort. Durante o dia teremos duas
oportunidades de Safari Fotográfico em carros 4x4 abertos, com possibilidade de
avistar leões, rinocerontes, girafas , búfalos além de inúmeras espécies de
antílopes vivendo livremente nas planícies da reserva.

18/11 – KUZUKO LODGE / JOHANNESURGO

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Johanesburgo. Chegada e traslado ao hotel para hospedagem. Restante do dia
livre.

19/11 – JOHANESBURGO

Café da manhã. Sairemos para um passeio de dia inteiro para conhecer a agitada
Johanesburgo, começando pelo coração financeiro do continente africano ,
passando pelos subúrbios, e pela Ponte Nelson Mandela. Destaque para a visita
ao Museu do Apartheid e pela Praça Nelson Mandela. Conheceremos também
uma mina de ouro, onde poderemos ver uma demonstração (dependendo dos
protocolos da Covid). Teremos uma pausa para almoço e pela tarde
continuaremos a visita até Soweto, onde visitaremos o Memorial Kliptown, a
casa natal de Nelson Mandela e a casa do Arcebispo Desmond Tutu, Prêmio
Nobel da Paz. Retorno ao final da tarde. Hospedagem.

20/11 – JOHANESBURGO / PORTO ALEGRE

Café da manhã no hotel. Tempo para as últimas visitas e compras antes do
traslado ao aeroporto no final do dia para embarque com destino a Porto Alegre
com conexões.

21/11 – PORTO ALEGRE

HOTELARIA

CIDADE DO CABO - Best Western Cape Suites Hotel 4 *
FRANSCHHOEK - : L'Ermitage Franschhoek Chateau and Villas 4 *
OUDTSHOORN - De Zeekoe Guest Farm 4 *
KNYSNA - Knysna Log-Inn Hotel 4 *
KUZUKO LODGE - 4 *
JOHANNESBURGO – Hotel Sky Sandton 4*

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS)
Voo
Ethiopian 507
Ethiopian 859

Partida
São Paulo
Addis Ababa

Chegada
Addis Ababa
Johannesburg

Ethiopian 858

Johannesburg

Addis Ababa

Ethiopian 506

Addis Ababa

São Paulo

Partida/Chegada
ter 08/nov 01:45 19:45
ter 08/nov 23:30
qua 09/nov 03:55
dom 20/nov 23:30
seg 21/nov 05:55
seg 21/nov 09:50 16:00

VALOR INCLUI:

• Passagem aérea desde Porto Alegre
• Seguro saúde e de assistência viagem
• 10 noites de hospedagem com café da manhã conforme roteiro
• Pensão completa no Kuzugo Lodge
• Almoço na região do porto em Simons Town
• Almoço em vinícola em Sttelenbosch
• Almoço na fazenda de Avestruz em Oudtshoorn
• 2 degustações de vinhos da região dos vinhedos
• Transporte em veículo turismo de acordo com o número de passageiros
• Guia local falando português
• Ingressos para as atrações conforme o programa
• Coordenador de viagem Paralelo 30 Turismo para um grupo de no mínimo 15 pessoas

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
• Passaporte com validade mínima de 6 meses
• Certificado de vacina contra febre amarela
• Verifique a exigência de documentação vigente em relação a Pandemia de
Covid 19

Chegada no Brasil e conexão para Porto Alegre. Chegada e .... até a próxima
viagem.

VALORES POR PESSOA - Em Dólares
PARCELAMENTO Entrada – USD 1810 + 9X USD 412
À VISTA USD 4990 + USD 250 taxas
SUPL SINGLE - USD 1040
Valores para referência, o pagamento deve ser feito em reais ao câmbio do
dia do fechamento.
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