
 
 

ROTEIRO DIA-A-DIA COM GUIAS  

Espetacular África do Sul 

 

 

Service Global Turismo www.serviceglobal.com.br 

 

 
 

 Saída: 02/06/2017 
  

 Duração: 11 noites 
  

 África do Sul (Joanesburgo - Sun City, The 
Palace - Makalali Game Lodge - Cidade do 
Cabo - Cabo da Boa Esperança - 
Oudtshoorn - Barrydale - Knysna) 

 
01º DIA - 02/06 BRASIL/ JOHANNESBURG 
Rio de Janeiro ou São Paulo, embarque com destino 
a Johanesburgo. 
 
02º DIA - 03/06 JOHANESBURGO/ SUN CITY 
Chegada, recepção e traslado para SUN CITY. 
Hospedagem no HOTEL THE PALACE, considerado 
um hotel categoria 6 estrelas. SUN CITY, a Cidade 
do Sol, é internacionalmente conhecida e é o mais 
importante "resort" da África do Sul. Este fabuloso 
complexo oferece a seus visitantes uma enorme 
gama de atrações e diferentes atividades, desde um 
grande centro aquático, passando por fazendas de 
criação de crocodilos, safáris e seu esplêndido 
cassino. O complexo está ao lado do Parque 
Reserva de Pilanesberg. 
O The Palace Hotel é um dos mais famosos do 
mundo e seu projeto arquitetônico foi inspirado na 
Lenda da Cidade Perdida, um místico e mágico 
ambiente, criado em seus mínimos detalhes. 
 
03º DIA - 04/06 SUN CITY - THE PALACE  
Café da manhã no hotel e dia livre para 
desfrutarmos das mais diferentes atividades. 
 
04º DIA - 05/06 SUN CITY / HOEDSPRUIT / 
MAKALALI GAME LODGE, GAME RESERVE 
Café da manhã no hotel e saída com destino a 
Hoedspruit, e ao MAKALALI GAME LODGE -  
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Hospedagem - Pensão completa. MAKALALI é uma 
das maiores e mais importantes reservas privados 
da África do Sul. Situada na área do Kruguer Park, 
possui os chamados "Big 5", os 5 grandes e ainda 
uma enorme variedade de animais vivendo em seu 
habitat natural e em completa liberdade. 
 
05º DIA - 06/06 MAKALALI GAME LODGE 
Pensão completa - Dia dedicado a uma das mais 
interessantes experiências na África do Sul, o safári 
fotográfico a bordo de Jeeps abertos. 
Faremos um safari na madrugada e retornaremos 
ao hotel para tomar café da manhã. Restante da 
tarde para descanso e atividades independentes. 
No fim da tarde faremos outro safari. Noite livre. 
 
06º DIA - 07/06 MAKALALI GAME LODGE / CIDADE 
DO CABO 
Café da manhã no hotel e, em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto de Johanesburgo para 
embarque com destino a Cape Town, a famosa 
Cidade do Cabo. Recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 
 
07º DIA - 08/06 CIDADE DO CABO  
Café da manhã no hotel e tour de dia inteiro ao 
Península do Cabo, com entrada na reserva da 
Ponta do Cabo, Funicular e praia Boulders: um 
santuário de pinguins. Almoço incluído. 
Hospedagem. 
 
08º DIA - 09/06 CIDADE DO CABO  
Após café da manhã no hotel, subiremos a Table 
Mountain em teleférico. Resto do dia livre para 
desfrutar das muitas atividades da Cidade do Cabo. 
Hospedagem. 
 
09º DIA (10/06) CIDADE DO CABO - ROTA DOS 
JARDINS E VINHEDOS, OUDTSHOORN  
Café da manhã no hotel e saída para Oudtshoorn. 
Passeio de dia completo à região de Winelands, A 
Rota dos Vinhedos. 
Visita à cidade de Stellenbosch, famosa região 
produtora de vinhos da África do Sul, com centenas 
de vinícolas. A cidade foi fundada pelos holandeses 
em 1679, às margens do Rio Eerste. Degustação de 
vinhos e almoço incluído. Hospedagem. 
 
10º DIA (11/06) OUDTSHOORN - KNYSNA 
Após o café da manhã, visitaremos Cango Caves, 
uma das 10 mais visitadas atrações turísticas do 
país. São impressionantes formações calcárias 
esculpidas pela natureza, em uma extensão de 

cerca de 4 km. 
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Pela tarde visitaremos uma fazenda de criação de 
avestruzes e seguiremos em direção a Knysna. 
Almoço incluído. Hospedagem. 
 
11º DIA (12/06) KNYSNA 
Após o café da manhã visitaremos Tsisikama e 
Plettenberg Bay. Almoço no John Benn Cruise. 
O John Benn Cruise é um restaurante flutuante de 
dois andares que oferece cruzeiros diários para as 
Knysna Heads.  
 
12º DIA (13/06) KNYSNA - JOHANESBURGO 
Café da manhã no hotel e, em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto de Port Elizabeth e embarque 
com destino a Johanesburgo. Recepção e traslado 
ao hotel. Hospedagem. 
 
13º DIA (14/06) | JOHANESBURGO - BRASIL 
Café da manhã no hotel e em horário apropriado 
traslado ao aeroporto e embarque de regresso ao 
Brasil. 
 
O PROGRAMA INCLUI:  
 Passagens aéreas internacionais; 
 Todos os traslados privativos; 

 11 noites de hospedagem com café da manhã 
em hotéis categoria luxo, sendo 2 noites no 
Hotel The Palace; 

 Entradas para todos os parques mencionados; 
 Todos os safáris mencionados; 
 Todas as visitas mencionadas; 
 Acompanhamento de Guias Profissionais 

Brasileiros durante a viagem; 
 Seguro de viagem internacional com cobertura 

de US$ 50.000; 
 Seguro de cancelamento de até US$ 3.000; 
 Carregadores de malas nos hotéis e nos portos 

para o máximo de 1 mala por pessoa; 
 Kit de viagem Transmundi Operadora. 
 
VALORES DO PACOTE: 

Em acomodação Dupla  U$ 4.669 

Taxas 

De embarque U$ 120 

IMPORTANTE: 

 Preços por pessoa, de acordo com o tipo de 
acomodação escolhida, com saídas do Rio de 
Janeiro ou São Paulo, e deverão ser convertidos 
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do 
pacote. 

 Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à 
confirmação de reserva. 

 Preços, datas e condições de pagamento 
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se 
aplicam para o período de feiras, eventos, 
feriados e datas especiais. 

 Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até 
12h00. 

 Eventuais taxas municipais deverão ser pagas 
localmente pelos passageiros nos hotéis. 

 O Imposto de renda retido na fonte é calculado 
em cima do valor total da venda e deverá ser 
pago na entrada junto com as taxas. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: 
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma 
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas 
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou 
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em cheques, com quitação até 01 mês antes do 
embarque). 
 
Entrada de U$ 929 + Taxas 
e saldo em 11 parcelas de U$ 340 
(com base em acomodação dupla). 
 
*Para todos os suplementos, pagamento com 20% 
de entrada, à vista, e o saldo em até 11 parcelas 
iguais, sem juros. 
 
NECESSÁRIO: 

 Passaporte com validade mínima de 6 meses a 
partir do término da viagem. 

 Contrato da Transmundi preenchido e assinado. 

 Certificado Internacional de vacina de febre 
amarela 

 Cópia do passaporte. 
 

OBSERVAÇÃO:  
Informamos a dificuldade para a conversão das 
notas antigas de dólares americanos fora dos 
Estados Unidos. 
 
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

Sun City The Palace Hotel 

Hoedspruit Makalali Game Lodge 

Cidade do Cabo Table Bay Hotel 

Oudtshoorn The Pearl of Oudtshoorn Hotel 

Knysna The Rex Hotel 

Johanesburgo Peermont D'oreale Hotel 

 

 
 
 

 

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM! 

 

https://www.suninternational.com/palace/
http://aha.co.za/makalali/
https://www.suninternational.com/table-bay/
http://www.oudtshoornhotel.com/
http://aha.co.za/rex/
http://www.emperorspalace.com/hotels/peermont-doreale-grande

