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LESEDI CULTURAL VILLAGE

Visita de Bourke’s Luck Potholes, incríveis formações geo-
lógicas formadas pela força das águas, de Gods Window 
(se o tempo permitir a vista é lindíssima) e de The Three 
Rondavels, espetaculares picos (a 1380 metros de altitude) 
com uma vista espetacular sobre o Blyde River Canyon e 
que lembram, pela sua forma, as casas tradicionais dos na-
tivos desta região. Continuação de viagem até à Karongwe 
Private Game Reserve, situada na Província de Limpopo e 
na margem do rio Makhutswi. Chegada ao lodge e almoço. 
Ao final da tarde, realização de um safari na reserva (em 
veículo aberto). Uma experiência indescritível de contacto 
com a natureza selvagem à descoberta dos “Big Five” da 
savana africana. Regresso ao lodge. Jantar e alojamento.

7º DIA:  PROVÍNCIA DE LIMPOPO (KARANGWE PRIVATE 
GAME RESERVE)  PC
Assista ao nascer do dia enquanto realiza um safari pela re-
serva, desfrutando dos cenários, sons e cheiros da savana. 
Regresso ao lodge. Pequeno-almoço e resto de manhã livre 
para descansar. Almoço no lodge. Ao final da tarde, saída 
em novo safari para capturar as melhores imagens de um 
território onde impera a lei da natureza. Regresso ao lodge. 
Jantar e alojamento.

8º DIA:  PROVÍNCIA DE LIMPOPO (KARANGWE PRIVATE 
GAME RESERVE) - PRETÓRIA - JOANESBURGO   MP
Realização de um último safari ao nascer do dia. Regresso 
ao lodge para tomar o pequeno-almoço e partida com des-
tino a Joanesburgo. No percurso, realização de uma breve 
panorâmica de Pretória, capital administrativa da África do 
Sul. Entre os pontos de maior destaque estão a residência 
do presidente Paul Kruger, a Praça de Igreja, o Monumento 
Voortrekker (entrada incluída), a Union Buildings, (sede do 
governo sul-africano) e a Câmara Municipal. Almoço em 
restaurante local. De tarde, chegada a Joanesburgo e resto 
de dia livre. Alojamento.

9º DIA:  JOANESBURGO - ...  PA
Pequeno-almoço e transfer (só com o motorista) ao aero-
porto internacional. Formalidades de check-in e embarque 
em voo com destino à sua cidade de origem, via cidades de 
conexão. Noite e refeições a bordo.  

10º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços. 

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AF017A 10 10 2.880 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 154€  TOTAL 3.034€

1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
à Joanesburgo, via cidades de conexão. Refeições e noite 
a bordo…

2º DIA:  ... - CIDADE DO CABO  MP
… Chegada à Cidade do Cabo. Concluídas as formalidades 
aduaneiras, assistência por um guia (idioma português/
espanhol) que lhe dará uma breve explicação sobre o itine-
rário a seguir nos próximos dias. Transfer ao hotel. Durante 
o percurso, realização de um breve tour de orientação. Che-
gada, check-in e resto de dia livre. Jantar em restaurante 
local.  Alojamento.

3º DIA:  CIDADE DO CABO (PENÍNSULA DO CABO)  PC
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro à Península do Cabo 
(duração aproximada do tour: 8 horas). Partida num pas-
seio panorâmico ao longo da costa atlântica, passando pelo 
subúrbio cosmopolita de Sea Points e Camps Bay. Conti-
nuação até à vila piscatória de Hout Bay, um dos segredos 
mais bem guardados da Cidade do Cabo. Navegação num 
pequeno barco até Duker Island para ver os lobos-marinhos 
que habitam a ilha. A viagem continua até à Cape Point 
Nature Reserve (entrada incluída) onde poderá observar 
uma ampla diversidade de fauna e flora local. Regresse 
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 pro-
vocada pela união dos oceanos Índico e Atlântico. Almoço 
em restaurante local. Seguindo a linha costeira ao longo 
de False Bay, regresso à Cidade do Cabo. Passagem por 
Simon’s Town, visitando a colónia de pinguins de Boulder 
Beach. Última paragem para dar um pequeno passeio nos 
Jardins Botânicos de Kirstenbosch (entrada incluída). Che-
gada à capital, passando pela Universidade, pelo Memorial 
a Rodhes e pelo Hospital Groote Schuur. Transfer ao hotel e 
resto de dia livre. Jantar no hotel e alojamento. 

4º DIA:  CIDADE DO CABO  APA
Pequeno-almoço. Dia livre para atividades de caráter pes-
soal. Possibilidade de realizar excursões opcionais. Aloja-
mento.

5º DIA:  CABO - JOANESBURGO - MPUMALANGA  PC
Pequeno-almoço e transfer ao aeroporto para embarcar 
em voo com destino a Joanesburgo. Chegada, encontro 
com o guia (idioma português/espanhol) e início de uma 
breve visita panorâmica do histórico bairro de Soweto com 
entrada incluída na Casa de Mandela e no Museu do Apar-
theid. Almoço em restaurante local. De tarde, partida para a 
província de Mpumalanga. Chegada ao hotel e resto de dia 
livre. Jantar no hotel e alojamento.

6º DIA:  MPUMALANGA - PROVÍNCIA DE LIMPOPO (KA-
RANGWE PRIVATE GAME RESERVE)  PC
Pequeno-almoço. Saída ao longo da Panorama Route. 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Partidas regulares com guia em português ou espanhol
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 REGULARES

JULHO A OUTUBRO 2019

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE HOTÉIS

Cidade do Cabo Protea Hotel Victoria Junction 4*

Mpumalanga Pine Lake Inn 3*

Reserva Karongwe Chisomo Bush, Chisomo Safari ou Shiduli 4*

Joanesburgo Peermont Mondior 4*

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

ÁFRICA DO SUL

Karangwe
(Limpopo)

Mpumalanga

Cidade do Cabo
3

Joanesburgo

GUIA EM PORTUGUÊS OU ESPANHOL

1

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AF001                   VOOS

Preço Base Lisboa 2880
Total com Taxas de Aeroporto : 154 3034
Supl. Quarto Individual 385

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, todavia, 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 espe-
cíficos (sob consulta).

DATAS DE SAÍDA DE PORTUGAL

JUL 1 8 15 22 29 SET 9 23

AGO 5 12 19 26 OUT 7 21

EXTENSÕES 

MARAVILHAS DA ÁFRICA DO SUL +

VICTORIA FALLS 
mais detalhes em viagenstempo.pt

  desde 3380€
                 + taxas

EXTENSÕES 

MARAVILHAS DA ÁFRICA DO SUL +

VICTORIA FALLS  E CHOBE
mais detalhes em viagenstempo.pt

  desde 3560€
                 + taxas

SUPLEMENTOS AÉREOS
TAAG + SOUTH AFRICAN  (X+V)          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.

2015   MARAVILHAS DA ÁFRICA DO SUL 2019  
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