
PAÍSES ÁFRICA DO SUL 

CIRCUITO MARFIM - CON GUÍA DE LINGUA INGLESA OU PORTUGUESA 

DÍAS 3 DÍAS 

DESTINOS Johannesburgo / Parque Nacional Pilanesberg / Johannesburgo 

Día 1: JOANESBURGO - PARQUE NACIONAL PILANESBERG 

Chegada ao  Aeroporto de Joanesburgo  e traslado com motorista de lingua inglesa para 
o Parque Nacional de Pilanesberg, localizado à 200kms de Joanesburgo em uma zona 
sem risco de malaria (aprox 3 horas sem contar com possíveis paradas). 

 Com uma área savana de 580kms 
quadrados, o Parque Nacional de 
Pilanesberg é o hábitat de 
praticamente todos os mamíferos 
do sul da África e também abriga os 
famosos “5 grandes” (leões, 
leopardos, rinocerontes brancos e 
negros, elefantes e búfalos).  

Safari ao entardecer em veículo tipo caminhão (25 assentos) aberto com seu guía. 

Acomodação: Kwa Maritane 4* ou semelhante em Standard Room. Localizado no 
Parque Nacional Pilanesberg com belissima vista sobre a fauna e flora do Parque e con 
acesso a piscina. Inclue: Jantar e Café da manhã, um safari por pessoa por noite por 
estancia  

Día 2: PARQUE NACIONAL PILANESBERG 

Opcional com suplemento: Safari ao amanhecer em veículo tipo caminhão (25 assentos) 
aberto com seu guía.  Preço ZAR 540 por adulto e ZAR 270 por menor 1 – 17 anos 



Safari ao entardecer em veículo tipo caminhão (25 assentos) aberto com seu guía. 

Acomodação: Kwa Maritane 4* ou semelhante em Standard Room. Localizado no 
Parque Nacional Pilanesberg com belissima vista sobre a fauna e flora do Parque e con 
acesso a piscina. Inclue: Jantar e Café da manhã, um safari por pessoa por noite por 
estancia  

Día 3: PARQUE NACIONAL PILANESBERG - JOANESBURGO 

Opcional com suplemento: Safari ao amanhecer em veículo tipo caminhão (25 assentos) 
aberto com seu guía.  Preço ZAR 540 por adulto e ZAR 270 por menor 1 – 17 anos 

Saida com seu motorista para o Aeroporto de Joanesburgo (aprox 3 horas sem contar 
com possíveis paradas).  

OPÇÃO A – COM GUIA DE LINGUA INGLESA

PREÇO EM ZAR 
MÍNIMO 2 PESSOAS 

01 Nov 2018 –  
30 Abr 2019

01 Maio 2019 –  
31 Ago 2019 

Preço por pessoa compartilhando 7,632 6,888 

Suplemento Single por adulto  2,028 1,788 

Suplemento para 1 criança < 11 anos 
compartilhando com 2 adultos 

0 0 

OPÇÃO B – COM GUÍA DE LINGUA PORTUGUESA

PREÇO LÍQUIDO EM ZAR 
MÍNIMO 2 PESSOAS 

01 Nov 2018 –  
30 Abr 2019

01 Maio 2019 –  
31 Ago 2019 

Preço por pessoa compartilhando 14,801 13,529 

Suplemento Single por adulto  2,028 1,788 

Suplemento para 1 criança < 11 anos 
compartilhando com 2 adultos 

0 0 

*Preços sujeitos a disponibilidade 
** Preços durante a alta temporada de final de ano e semana santa para confirmar  

ESTE PREÇO INCLUE:
Acomodações, refeições, entradas e atividades listados no itinerario  
Transporte em veículo com ar condicionado 



OPÇÃO A: Com motorista/guía de língua inglesa 
OPÇÃO B: Com guia de lingua portuguesa 

O PREÇO NÃO INCLUE: 
Despesas pessoais, bebidas e refeições não mencionados no itinerário  
Gorjetas para guias, porteiros e atendimento em restaurantes 
Atividades opcionais por sua conta  
Vistos 
Vôos (passagens aéreas) 

SUPLEMENTO POR PESSOA  - COMPARTILHANDO QUARTO DUPLO ZAR

Para 1 noite adicional na Cidade do Cabo - Acomodação 4* - (sem traslados) 980 ZAR 

Para 1 noite adicional em Joanesburgo - Acomodação 3* - (sem traslados) 910 ZAR 

VALIDADE:  
Acomodações e vôos mencionados no itinerário estão sujeitos a disponibilidade.  Os 
preços estão sujeitos a alterações de acordo com as datas e a taxa de câmbio. Os preços 
e acomodaçoes serão confirmadas na fatura final. Assim que aceitarem o itinerario final, 
enviaremos a confirmação e a fatura final. 

FORMAS DE PAGAMENTO 

Para garantir a reserva exigimos um depósito, normalmente de 30%. E o saldo deve ser 
pago 35 días antes da sua chegada na África do Sul. Aceitamos os siguintes métodos de 
pagamento:  

 Transferencia bancaria: As informações da nossa conta estão na fatura (África do Sul 
não usa o IBAN – você pode deixar esta parte em branco). Assim que a transfêrencia 
for efetuada, por favor envie-nos o comprovante de pagamento.  As taxas de 
transfêrencia bancária devem ser pagas pelo remetente. Nossa cotação é definida 
en rands, moéda sul africana. Se deseja o preço em Euros ou outra moéda, o 
depósito será determinado à taxa de câmbio utilizado por Rhythm Africa com base 
no seguinte site http://ws15.standardbank.co.za/finSnapShot/GetforexServlet, 
(Coluna de compra do banco – Notas estrangeiras). O dia para efectuar o pagamento 
final, o saldo será convertido por Rhythm Africa. Se deseja receber a fatura em Euros 
ou outra moeda, o valor total deve ser pago imediatamente.  

 Cartão de crédito Master ou visa: aceitamos cartões de crédito Master Card e visa. 
Todas as transações com cartão de crédito devem ser indicadas e processadas no 
Rand Sul-Africano (ZAR). Para fazer o pagamento seguro com cartão de crédito, 
clique no link a seguir HERE. É um site de pagamento seguro. Insira o número da 
fatura, começando com RA como a referência e o valor (somente números) que você 
deseja pagar. Você receberá uma confirmação do status da transação por e-mail. 
Recomendamos notificar o seu banco antes da transação no valor e no destino. 
TAXA DE RACK POR PESSOA  



CANCELAMENTOS: 
Devemos receber uma notificação do seu cancelamento por escrito  
Nossos fornecedores/ provedores de serviço têm diferentes políticas establecidas para 
lidar com cancelamentos  
Vamos notificá-los sobre as condições aplicáveis juntamente com sua reserva  

NOTAS IMPORTANTES: 
 O avistamento de animais não será garantido para todas as atividades com animais 

salvagens. 
 De acordo com sua nacionalidade, será necessário solicitar um visto para sua estadia  
 O circuito pode ser feito ao contrário. 
 A duração das Viagens serve apenas como indicativo e exclui as paradas    
 Preços das atividades opcionais podem mudar sem aviso previo  

COTAÇÕES
Toda cotação e / ou condições de venda especificadas em nossas mensagens estarão 
sujeitas a modificações sem aviso prévio e unilateralmente. 
Isto aplica-se tanto por parte das companias aéreas, provedores de serviços, cruzeiros, 
hoteis e serviços de transportes e etc. 
Em caso de devolução, adiamento ou cancelamento de serviços por parte do cliente, 
estes provedores de serviço poderão aplicar penalidades parciais ou total a seu criterio. 
Os preços das passagens aéreas só pode ser mantido a partir de sua emissão e cada 
linha aérea estipula sua penalidade com relação a cancelamento ou mudança de data e 
hora de vôo. 

DOCUMENTAÇÃO: 
Observe que, mesmo quando Rhythm Africa Tours & Safaris puder prover informações 
confiáveis com relação a documentação necessária, é sempre e será responsabilidade 
do viajante garantir que seu passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade a partir 
da data de retorno. 
Além disso, entrar em contato com a representação consular em seu país de origem e 
com os países que irá visitar por informação vigente e / ou mudanças recentes quanto a 
requisitos legais ou de saúde sanitária no momento da viagem. 

NOVA LEI COM RELAÇÃO A MENORES 
Válido mesmo para apenas paradas de algumas horas no território Sul-africano 

Foi definido um novo regulamento em relação a menores na África do Sul, que exige 
que todas as crianças menores de 18 anos, chegando ou saíndo da África do Sul, 
apresentem a certidão de nascimento completa e traduzida oficialmente para o inglés. 
No caso   de uma criança viajar sem seus pais ou com apenas um de seus pais, estes 
devem apresentar uma declaração oficial do outro genitor. Alternativamente, deve ser 
apresentado um mandato judicial confirmando responsabilidade parental ou atestado 
de óbito do outro progenitor. Por favor, verifique os requisitos com a embaixada Sul-
africana mais próxima.    

LINK PARA ACESSAR A LEI OFICIAL PUBLICADA 



http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-
requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-

june-2015 


