
PAÍSES ÁFRICA DO SUL 

CIRCUITO ESSENCIA SUPERIOR – GUIA DE INGLESA INGLESA / PORTUGUESA 

DÍAS 7 DÍAS 

DESTINOS 
Joanesburgo / Blyde River Canyon / Hazyview / Parque Nacional Kruger / 

Reserva Privada / Cidade do Cabo  

Día 1: JOANESBURGO  

Chegada ao Aeroporto de Joanesburgo e traslado com motorista de lingua inglesa até o 
seu hotel localizado no complexo “Emperors Palace”.  

ATIVIDADES OPCIONIAS (com suplemento)
Se deseja reservar alguma atividade opcional, esta deverá ser realizada antes de seu pagamento final. 

 Visita ao centro de Joanesburgo también conhecido como lugar de ouro en zulú, é 
a maior cidade e aonde se concentra a maior população da Africa do Sul, 
considerada como principal centro económico e financiero do país. Aquí se pode 
fazer uma visita ao “Constitution Hill”, a sede do Tribunal Constitucional e a antiga 
prisão, onde Nelson Mandela e Mahatma Ghandi entre otros foram aprisionados 
alí. Esta visita é uma lembrança emocional sobre o tratamento dos prisioneiros no 
passado. É possível fazer um passeio em “Maboneng Precinct”, um bairro animado, 
artístico e cosmopolita.  

 Visita ao “township” Soweto, conhecido por seu papel na luta contra o apartheid. A 
visita pode incluir locais culturais, histórico, político e social como os bairros ricos e 
pobres, a casa museu de Nelson Mandela, o Museu “Hector Pietersen”, interação 
com a comunidade local, a igreja “Regina Mundi” e o Estadio do mundial “FNB o 
Calabaza”. 

 Visita ao Museu do Apartheid

 Visita à Cidade de Pretoria (Tshwane), parando no “Union Buildings” localizado no 
ponto mais alto da cidade velha e construido para abrigar os departamentos 
governamentais da União da África do Sulno ano de 1910. Visita a praça de “Church 
Square”, com seus edifícios históricos.  



 Visita de “Lesedi Cultural Village” onde poderão aprender mais sobre as diversas 
culturas, tradições e idiomas que donde podrán aprender más sobre las diversas 
culturas, tradiciones, idiomas que compõem a África do Sul. 

Acomodação: The Metcourt Hotel 3* ou semelhante. Localizado à 5 minutos do 
Aeroporto no complexo “Emperor’s Palace” com diversos restaurantes, bares, 
espectáculos de música/teatro e casino Inclue: Café da manhã 

Día 2: JOANESBURGO - BLYDE RIVER CANYON – HAZYVIEW

Depois de seu café da manhã, saída para a Província de Mpumalanga, onde está 
localizado o famoso Parque Nacional do Kruger (aprox 4h00 sem contar com possíveis 
paradas). 

 Opção A: Saída com serviço de transporte regular do hotel (disponível a cada 20 
minutos entre as 6hrs e as 23hrs) para o terminal de ônibus do Aeroporto. La você 
irá embarcar no transporte contratado e seguirá até Nelspruit. Tem a possibilidade 
de voar até Nelspruit com suplemento sujeito a disponibilidade e preços. 

 Opção B: Traslado privado com horários flexíveis. O vôo com suplemento sujeito a 
disponibilidade e preços 

Depois se continua fazendo a famosa Rota Panorámica do Rio Blyde com seu guía. O 
único cânion verde e o terceiro maior cânion do mundo. Se faz uma parada em um 
mirante espetacular com vista para o cânion, as 3 Cabanas e visita as Marmitas de 
Burkes Luck (Marmitas de sorte de Bourke). Parada opcional em lojas de artesanato e 
mercados. Chegada a seu alojamento, localizado perto da entrada do Parque Nacional 
do Kruger.  

Acomodação: Sabi River Sun Resort 4* ou semelhante. Localizado em Hazyview nas 
margens do Rio Sabi, com jardins subtropicais, piscina e restaurantes. Inclue: Jantar e 
Café da manhã

Día 3: PARQUE NACIONAL KRUGER – RESERVA PRIVADA 

Saída cedo para um safári de meio dia em vehiculo 4x4 com seu guía no famoso Parque 
Nacional do Kruger, que protege a maior quantidade de vida selvagem na África, 
incluíndo os 5 Grandes (Leopardos, Leões, Rinocerontes, Búfalos e Elefantes)  

Nota: Será necessário apresentar seu passaporte na entrada do parque. 

Logo seguirá viagem até um Lodge localizado em uma Reserva Privada. Que se encontra 
na área do Parque nacional Kruger, um dos melhores lugares na África do Sul para 



observar a fauna (vida selvagem). Aquí você terá o privilégio de estar cara a cara com 
leões, leopardos, guepardos, búfalos, elefantes, girafas e muito mais… A vantagem 
dessas Reservas Privadas é a possibilidade de deixar as trilhas segundo os rastros dos 
animais até eles. Isso permite uma observação mais longa e próxima aumentando a 
probabilidade de ver até os os felinos mais equivos. Será uma experiência única e 
inesquecível que vale a pena o gasto suplementario  

Nota: Dependendo do orçamento podemos incluir uma segunda noite no alojamento em 
vez da noite em Hazyview e o safari no Parque Nacional Kruger.  

Safari ao entardecer em veículo aberto 4x4 na Reserva Privada com seu guía 

Acomodação:

 OPÇÃO KAPAMA: Kapama River Lodge 5* ou semelhante. Lodge luxuoso localizado 
na Reserva Privada de Kapama com vista privilegiada sobre a savana e sua fauna 
(vida selvagem). O Lodge oferece serviços de Spa (com suplemento) e piscina Inclue:
Pensão Completa e taxa de conservação Exclue: Bebidas e Gorjetas 

 OPÇÃO SABI SAND: Inyati Private Game Lodge 4* Sup ou semelhante. Lodge luxuoso 
localizado na famosa Reserva Privada de Sabi Sands com vista privilegiada sobre a 
savana e sua fauna (vida selvagem). O Lodge oferece piscina. Inclue: Pensão 
Completa, taxa de conservação por pessoa e apartir do dia 1 De Janeiro será 
oferecido também uma seleção de bebidas Excluye: Outras Bebidas e Gorjetas 

Día 4: RESERVA PRIVADA – JOANNESBURGO – CIDADE DO CABO

Safari ao amanhecer en veículo aberto 4x4 na Reserva privada com seu guía. 

 Opção A: Traslado até Nelspruit para saida com transporte regular até ao Aeroporto 
de Joanesburgo  

 Opção B: Traslado privado com horários flexiveis até ao Aeroporto de Joanebsurgo  

Vôo até a Cidade do Cabo com saida depois das 15h00, (passagens aéreas excluidas da 
cotação).  

Chegada a Cidade do Cabo e traslado com motorista de lingua inglesa até o seu hotel.  

Nota: Com um custo suplementar se pode voar desde o Aeroporto de Nelspruit direto 
ao Aeroporto da Cidade do Cabo 

Acomodação: Park Inn Cape Town Foreshore 4* ou semelhante. Localizado no centro da 
cidade, próximo do tranquilo Jardim da Companhia, do parlamento, museus, outros 
edifícios históricos e restaurantes onde se pode ir caminando. Inclue: Café da manhã



Día 5: CIDADE DO CABO 

Día livre para desfrutar da Cidade do cabo e região (sem guía). 

ATIVIDADES OPCIONAIS (com suplemento)
Se deseja reservar alguma atividade opcional, esta deverá ser realizada antes de seu pagamento final. 

 Table Mountain - Ascensão da Montanha Mesa por teleférico, uma visita que 
oferece vistas panorámicas da Cidade do Cabo e da Península Cabo da boa 
Esperança – Bilhete não incluído - Atividade sujeita as condições climáticas – 
Recomendamos tentar na primeira ocasião de bom tempo.  

 Tour de orientação pela Cidade do Cabo, visitando por exemplo eo pitoresco 
bairro muçulmano “Cape Malay” con suas casas coloridas, o centro histórico que 
inclue a rua de “Long Street”, “Adderley”, “The Castle” (o Castelo), “District Six”, o 
mercado de artesanato “Greenmarket Square”, os jardins históricos da empresa 
“Company Gardens” rodeados por importantes edificios como o Parlamento, a 
Catedral Anglicana e Museus (Isiko Museum / District Six Museum / Bo-Kaap 
Museum).

 Visita do V&A Waterfront (Victoria e Alfred), antigo porto da cidade convertido 
em um centro dinámico e moderno com diversos restaurantes, bares, tendas e 
atrações como por exemplo “Two Oceans Aquarium” y “The Cape Wheel”. 

 Visita do mercado “The Old Biscuit Mill” onde se pode desfrutar de uma ampla 
variedade de especialidades culinárias locais.  

 Rota das Vinhas do Cabo - Uma visita dedicada a degustação de vinhos e a 
exploração de graciosas casas de empregadores da arquitetura holandesa do Cabo. 
As aldeias históricas e vinhas estão rodeados por belas montanhas e aldeias como   
Franschhoek e Stellenbosch, a segunda aldeia mais antiga do país, famosa pela 
arquitetura de estilo holandês do Cabo.  

 Robben Island – Excursão a Ilha de Robben, um lugar de Patromonio Nacional onde 
Nelson Mandela passou 18 anos de seus 27 anos de prisão. A Visita inclue a viagem 
de barco, uma visita a prião de segurança máxima, interação com um ex preso 
político eum passeio de ônibus de 45 minutos com um guía de oferece comentarios 
em inglês. Partida do Nelson Mandela Gateway na Clocktower do V&A Waterfront. 
Duração aproximada: 3h30 – No entanto, recomendamos reservar un dia inteiro 
para esta excursão debido atrasos frequentes com as embarcações   

 Visita a Hermanus, um dos melhores lugares do mundo para a observação de 
baleias desde dos penhascos entre Junho e Novembro (Recomendamos adicionar 
uma noite extra para desfrutar plenamente desta experiencia) 

 Atividade opcional em Hermanus (entre Junho e Novembro): 
Cruzeiro de avistamiento de baleias em Walker Bay (bahía de Hermanus) com 
guía especializado – Duração aproximada entre 1h30 e 3 horas com saídas as 9h / 



12h e 15h.

 Mergulho de gaiola para observar tubarões brancos - Día inteiro 
Traslado a Gansbaai para mergulho em gaiola e poder observar os tubarões 
brancos mais próximo. Inclue guía especializado, traslados, café da manh, almoço 
leve, bebidas e todo o equipamento (localizado aproximadamente a 2h da Cidade 
do Cabo / 30 minutos desde Hermanus). 

Nota: As 2 últimas atividades estão sujeitas a condições climáticas. Portanto podemos 
fazer a reserva, más deixamo o pagamento por sua conta diretamente no dia da 
excursão. Desta forma, evitamos reembolso em caso de cancelamento debido a 
condições climáticas adversas. 

Acomodação: Park Inn Cape Town Foreshore 4* ou semelhante Inclue: Café da manhã 

Día 6: CABO DA BOA ESPERANÇA – COLONIA DE PINGUINS - KIRSTENBOSCH

Após o seu café da manhã, saída con seu guía para excursão de dia inteiro ao Cabo da 
Boa Esperança. Passaremos pelos bairros costeiros de Clifton e Camps Bay, parando no 
porto pesqueiro de Hout Bay. Aquí você pode fazer um cruzeiro opcional (Cruzeiro 
excluido da cotação) para a Ilha de Duiker, para ver uma colônia de focas do Cabo.  

Depois, você vai desfrutar da flora, fauna e vistas deslumbrantes da Reserva Natural do 
Cabo da Boa Esperança e Cape Point, o ponto mais meridional da Península. Em seguida 
uma parada é feita na Praia de Boulders em Simonstown para ver uma colônia de 
pinguins africanos. O dia termina com uma com uma visita ao tranquilo e magnífico 
jardín botânico de Kirstenbosch, uma vitrine da flora indígena do Cabo. Regresso ao seu 
hotel. 

Acomodação: Park Inn Cape Town Foreshore 4* ou semelhante Inclue: Café da manhã 

Día 7: CIDADE DO CABO

Traslado com motorista de lingua inglesa até ao Aeroporto da Cidade do Cabo para seu 
vôo. (vôo excluido da cotação)  
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OPÇÃO A - CON GUIA DE LINGUA INGLESA 

PREÇOS EM ZAR –  
MÍNIMO 2 PESSOAS 

01 Nov 2018 – 
20 Dez 2018

05 Jan 2019  - 
31  Mar 2019

01 Abril 2019 – 
31  Agosto 2019 

01 Set 2019 – 
31 Out 2019 

Preço por pessoa compartilhando 19,442 19,442 18,902 19,442 

Suplemento Single por adulto 6,904 6,904 6,364 6,904 

Preço para 1 criança < 11 anos 
compartilhando com 2 adultos 

13,114 13,114 13,114 13,114 

OPÇÃO B - CON GUIA DE LINGUA PORTUGUESA
PREÇOS EM ZAR –  

MÍNIMO 2 PESSOAS 
01 Nov 2018 – 
20 Dez 2018

05 Jan 2019  - 
31  Mar 2019

01 Abril 2019 – 
31  Agosto 2019 

01 Set 2019 – 
31 Out 2019 

Preço por pessoa compartilhando 23,861 23,861 23,321 23,861 

Suplemento Single por adulto 6,904 6,904 6,364 6,904 

Preço para 1 criança < 11 anos 
compartilhando com 2 adultos 

11,254 11,254 11,254 11,254 
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OPÇÃO A - CON GUIA DE LINGUA INGLESA
PREÇOS EM ZAR –  

MÍNIMO 2 PESSOAS 
01 Nov 2018 – 
20 Dez 2018

05 Jan 2019  - 
31  Mar 2019

01 Abril 2019 – 
31 Agosto 2019 

01 Set 2019 – 
31 Out 2019 

Preço por pessoa compartilhando 22,867 23,841 23,301 23,841 

Suplemento Single por adulto 6,943 7,207 6,667 7,207 

Preço para 1 criança 8-10 anos 
compartilhando com 2 adultos 

9,599 9,485 9,485 9,485 

OPCIÓN B - CON GUIA DE LINGUA PORTUGUESA
PREÇOS EM ZAR –

MÍNIMO 2 PESSOAS 
01 Nov 2018 – 
20 Dez 2018

05 Jan 2019 - 
31 Mar 2019

01 Abril 2019 – 
31 Agosto 2019 

01 Set 2019 – 
31 Out 2019 

Preço por pessoa compartilhando 27,575 28,880 28,340 28,880 

Suplemento Single por adulto 6,944 7,207 6,667 7,207 

Preço para 1 criança 8-10 anos 
compartilhando com 2 adultos 

7,979 7,865 7,865 7,865 

* Preços sujeitos a disponibilidade 
** Preços durante a alta temporada de final de ano a confirmar 

ESTE PREÇO INCLUE:
Acomodações, refeições, entradas e atividades enumeradas no itinerario 



Transporte em vehículo con ar condicionado 
 OPÇÃO A: Motorista/Guía de língua inglesa nos días mencionados 
 OPÇÃO B: Motorista de língua inglesa para os traslados e guía de língua portuguesa 
para actividades, safaris e excursões mencionados 

O PREÇO NÃO INCLUE: 
Gastos pessoais, bebidas e refeições não mencionados no itinerario. 
Gorjetas para guías, porteiros e serviço em restaurantes. 
Atividades opcionais e por sua conta 
Vistos 
Vôos 

SUPLEMENTO POR PESSOA  - COMPARTILHANDO QUARTO DUPLO ZAR

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

Para 1 noite adicional em Joanesburgo - Alojamento 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 


