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efetuar um safari de tarde no Parque Nacional Kruger.  
 
6º DIA:  PARQUE NACIONAL KRUGER  MP
Pequeno-almoço. Saída para um dia inteiro de safari à pro-
cura dos “Big Five”. Acompanhado pelo seu guia/motorista 
do lodge, siga as pegadas, sinta os cheiros desta terra e 
aproveite para fotografar hipopótamos, girafas, zebras, 
leões, elefantes, búfalos e leopardos no seu habitat natural. 
O Kruger, com uma área de 19 mil km², é o maior parque na-
cional da África do Sul e é considerado um dos mais impor-
tantes santuários de vida selvagem no continente africano. 
Jantar e alojamento no lodge.

7º DIA:  PN KRUGER - VILANCULOS - BAZARUTO  MP
Pequeno-almoço, transfer ao aeroporto de Nelspruit. For-
malidades de embarque em voo com destino a Vilanculos.  
Chegada a Vilanculos e continuação para a ilha de Baza-
ruto (viagem de carro e barco com a duração aproximada 
de 60 minutos). Check-in no hotel e início da estadia em 
regime de Tudo Incluído. Restante tempo livre para con-
templar este autêntico oásis rodeado por mar e observar 
a diversidade natural que a maior ilha do arquipélago tem 
para oferecer. 

8º AO 11º DIA:  ILHA DE BAZARUTO  TI
Estadia em regime de Tudo Incluído. Dias inteiramente li-
vres para descansar e desfrutar nas suas praias magníficas 
e/ou explorar a ilha, que tem cerca 35 km de comprimen-
to e 7 km de largura entre os seus pontos mais extremos, 
um pequeno pedaço de paraíso. A impressionante beleza 
dos recifes de coral completa este ecossistema subtropical, 
enriquecido pela abundância e beleza dos peixes exóticos, 
águas límpidas e excelentes condições para a prática de ati-
vidades náuticas, como snorkelling e fotografia subaquáti-
ca. Nadar neste maravilhoso mundo subaquático será uma 
experiência que nunca irá esquecer. 
A ilha de Bazaruto é um das 5 ilhas que formam o arquipé-
lago de Bazaruto, juntamente com as ilhas de Benguerra, 
Magaruque, Bangue e a pequena ilha de Santa Carolina, 
também conhecida como a Ilha do Paraíso. O arquipéla-
go apresenta uma grande diversidade de fauna e flora, a 
qual dá vida às florestas, savanas e pântanos das ilhas, e 
reveste-se de grande importância ecológica ao albergar a 
maior população de dugongos existentes na costa oeste do 
Oceano Índico (cerca de 150). Bazaruto é, sem dúvida, uma  
das pérolas do Índico. Alojamento.

12º DIA:  BAZARUTO - VILANCULOS - JOANESBURGO  APA 
Pequeno-almoço. Check-out e, em hora a combinar, trans-
fer ao aeroporto de Vilanculos. Embarque em voo com des-
tino a Joanesburgo. Chegada, transfer ao hotel e resto de 
dia livre. Alojamento.

13º DIA:  JOANESBURGO - ...  PA 
Pequeno-almoço. De manhã, pelas 08h30, início da visita 
em serviço regular (inglês) à vibrante cidade de Joanesbur-
go, incluindo o miradouro dos penhascos de Westcliffs; a 
ponte de Mandela (breve paragem para foto); o Museu de 
África (breve paragem para foto); a Praça Mary Fitzgerald, 
em homenagem à primeira mulher sindicalista; a área mo-
derna de Newton, o coração e a alma cultural da cidade; 
e a histórica área de Constitution Hill (se aberta). Sinta a 
atmosfera única das ruas, revivendo o sonho sul-africano 
numa cidade rodeada por montanhas repletas de minas de 
ouro, um simples centro de exploração de minerais precio-
sos que se transformou na 40ª maior aérea metropolitana 
do mundo. Regresso ao hotel por volta das 12h30 e transfer 
ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo 
com destino à sua cidade de origem, via cidade (s) de co-
nexão. Noite e refeições a bordo.

14º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços. 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AF022J 14 12 4.590 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 407€  TOTAL 4.997€
1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. For-
malidades de embarque e partida em voo com destino à Cidade 
do Cabo, via cidades de conexão. Refeições e noite a bordo…

2º DIA:  ... - CIDADE DO CABO  SA
… Chegada à Cidade do Cabo, capital da África do Sul. 
Formalidades aduaneiras, assistência e transfer ao hotel. 
Resto de tempo livre para um primeiro contacto com a “ci-
dade-mãe”, uma terra de múltiplos encantos esculpida pela 
natureza. Alojamento.

3º DIA:  CIDADE DO CABO (PENÍNSULA DO CABO)  APA
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro à Península do Cabo. 
Partida num passeio panorâmico ao longo da costa atlân-
tica, passando pelo subúrbio cosmopolita de Sea Points e 
Camps Bay. Continuação até à vila piscatória de Hout Bay, 
um dos segredos mais bem guardados da Cidade do Cabo. 
Navegação (opcional) num pequeno barco até Duker Island 
para ver os lobos-marinhos que habitam a ilha. A viagem 
continua até à Cape Point Nature Reserve onde poderá 
observar uma ampla diversidade de fauna e flora local. Re-
gresse ao período quinhentista e descubra o cabo dobrado 
por Bartolomeu Dias. O Cabo da Boa Esperança ou Cabo 
das Tormentas, na ponta sudoeste do continente africano, 
era temido pelos navegadores devido à forte ondulação 
provocada pela união dos oceanos Índico e Atlântico. Se-
guindo a linha costeira ao longo de False Bay, regresso à 
Cidade do Cabo. Passagem por Simon’s Town, visitando 
(opcional) a colónia de pinguins de Boulder Beach, a aldeia 
piscatória de Fish Hoek e Muizenberg. Última paragem para 
dar um pequeno passeio nos Jardins Botânicos de Kirsten-
bosch. Chegada à capital, passando pela Universidade, pelo 
Memorial a Rodhes e pelo Hospital Groote Schuur. Saída 
por volta das 08h00 e regresso às 17h00. Alojamento.

4º DIA:  CIDADE DO CABO (TABLE MOUNTAIN)  APA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica (meio dia) da cidade 
e excursão à Table Mountain. Início do tour com passagem 
pelos principais pontos de interesse do centro da cidade 
com destaque para o Castelo da Boa Esperança (visita do 
Castelo se o tempo permitir), para a Câmara, imponente 
edifício em estilo barroco, e para a Grand Parade, praça 
onde os sul-africanos se juntaram para ouvir Nelson Man-
dela depois de ter sido libertado em 1990. Continuação 
através de Adderley Street, passando pela Catedral de São 
Jorge, pela Diocese Anglicana de Desmond Tutu, pelos 
Company Gardens, e por Malay Quarter, uma área multi-
cultural de casas coloridas na encosta de Signal Hill. Admire 
a arte de lapidar diamantes numa oficina/loja local e siga 
viagem até à magnificente Table Mountain com subida até 
ao topo (bilhete não incluído* e sujeito a condições meteo-
rológicas). Num dia de céu limpo é possível avistar Robben 
Island, a ilha onde Mandela esteve preso, e Cape Point. A 
excursão segue (se o tempo permitir) através de Table Bay 
até Milnerton. Tour de manhã - saída por volta das 8h00 
e regresso às 12h30 - ou de tarde (mínimo de dois parti-
cipantes) - saída por volta das 12h30 e regresso às 17h30. 
Alojamento. *Recomendamos a compra dos bilhetes online 
antes da realização do tour.

5º DIA:  CIDADE DO CABO - NELSPRUIT - PN KRUGER  MP
Pequeno-almoço. *Em hora a combinar localmente, trans-
fer ao aeroporto para formalidades de embarque e parti-
da em voo com destino a Nelspruit. Chegada, recolha de 
bagagem e transfer ao Pestana Kruger Lodge. Jantar e 
alojamento. Conforme o horário do voo, possibilidade de 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guias locais em inglês
Passaporte com validade superior a 6 meses após data de regresso.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

DATAS DE SAÍDA  SAÍDAS DIÁRIAS

MARÇO A DEZEMBRO 2019

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE HOTÉIS

Cidade do Cabo Southern Sun Waterfront 4*

Kruger Pestana Kruger 4*

Bazaruto Anantara Bazaruro Island Resort 5*

Joanesburgo Courtyard Sandton 4*

SUPLEMENTOS AÉREOS
TAAG + SA AIRWAYS (V + Q/G/W)             BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

VISTOS ÁFRICA DO SUL
Os cidadãos portugueses que pretendam visitar a África do Sul em turismo 
não necessitam de visto. Os serviços de imigração e fronteiras exigem, toda-
via, à entrada no país, a apresentação de um passaporte eletrónico com pelo 
menos duas páginas livres e válido por, pelo menos, trinta dias após a data 
prevista para a saída. Sublinha-se que a entrada e saída de crianças/menores 
na República da África do Sul exige a observação de requisitos específicos 
(sob consulta).

CIDADE DO CABO, KRUGER, BAZARUTO E JOANESBURGO 2019   

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

ÁFRICA DO SUL

Cidade do Cabo
3

MOÇAMBIQUE

Kruger Park
2Nelspruit

Vilanculos
5

Bazaruto

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO : AF022J            VOOS 

DATAS BASE EM 
DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

1-31/3 + 18-29/4 + 1/9-20/12 4710 5117
1-17/4 + 30/4-31/7 4590 4997
1-31/8 5350 5757

OFERTA LUA DE MEL
1-31/3 + 18-29/4 + 1/9-20/12 4550 4957
1-17/4 + 30/4-31/7 4440 4847
Obriga a apresentação de certificado de lua de mel

VISTOS MOÇAMBIQUE NÃO INCLUÍDOS
Necessária obtenção antes da partida, da responsabilidade do cliente. Passa-
porte original com validade superior a 6 meses à data do regresso. A vacina 
da febre-amarela será obrigatória caso tenha visitado ou transitado por paí-
ses/zonas endémicas (lista de países disponível no consulado de Moçambi-
que). O viajante deverá consultar o seu médico de família ou os serviços de 
saúde de medicina tropical, a fim de se informar sobre as medidas preventi-
vas contra a malária e outras doenças.

Joanesburgo
1


