
PAÍSES ÁFRICA DO SUL  

CIRCUITO Encantos da África do Sul – PN Kruger e Cidade do Cabo em grupo reduzido 

DÍAS 6 DÍAS 

O grupo terá sempre menos de 8 pessoas, o que garante os serviços de um guía de 
língua espanhola durante todo o safari. Podemos adicionar noites antes ou depois, 
dependendo dos seus voos internacionais, bem como hospedagem, excursões ou 
aluguel de automóveis na Cidade do Cabo. 

Este circuito é recomendado para aqueles que já fizeram safaris. Recomendamos 
acrescentar uma noite em uma Reserva Privada para aumentar a probabilidade de 
encontrar os animais mais elusivos, especialmente felinos. 

Nota: Para chegada na quinta-feira, o itinerario começa na Cidade do Cabo. Para 
chegada na terça-feira ou sábado, é adicionado uma noite em Joanesburgo.  

Día 1: JOANESBURGO - HAZYVIEW        
_DOMINGO ou QUARTE-FEIRA  

12h30 ou 14h00 – Saida com serviço de transporte rodoviário com partida regular com 
motorista de língua inglesa desde do Aeroporto de Joanesburgo (Bus & Coaches 
Terminal) para Nelspruit (aprox 3h30 sem contar com possíveis paradas) 

NOTA: Por um custo adicional em vez de um transporte rodoviário regular de 
microônibus, é possível substituir por um vôo ou traslado privado desde Joanesburgo 
para Nelspruit (preço aproximado por pessoa ZAR 1,300) 

Chegada à Nelspruit e traslado com motorista de língua inglesa para o seu hotel 
localizado a cerca do Parque Nacional Kruger (aprox 30 minutos) 

Hospedagem: Premier Winkler 4* ou similar. Localizado no campo com piscina e 
restaurante. Inclue: Jantar e Café da manhã 

** Consulte-nos para opções mais luxuosas. 



Día 2: PARQUE NACIONAL KRUGER  
SEGUNDA OU QUINTA-FEIRA 

Saida cedo para um safari de dia inteiro em veículo 4x4 com seu guía de lingua 
espanhola no famoso Parque Nacional Kruger, que protege a maior quantidade de vida 
selvagem na África, incluíndo os 5 Grandes: leopardos, leões, rinocerontes, búfalos e 
elefantes (o guia de língua espanhola estará com você durante toda a duração do 
safari).  

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

Hospedagem: Premier Winkler 4* ou similar. Localizado no campo com piscina e 
restaurante. Inclue: Jantar e Café da manhã 

** Consulte-nos para opções mais luxuosas. 

Día 3: RESERVA - BLYDE RIVER CANYON – JOANESBURGO – CIDADE DO CABO 
TERÇA OU SEXTA-FEIRA  

Depois de seu café da manhã, se continua fazendo a famosa Rota Panorámica do Rio 
Blyde com seu guía de língua espanhola. 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. 

Depois continuará com motorista de língua inglesa em transporte de microônibus de 
serviço regular para o Aeroporto de Joanesburgo (chegada às 17h30) 

NOTA: Por um custo adicional em vez de um transporte rodoviário regular de 
microônibus, é possível substituir por um vôo ou traslado privado desde Nelspruit para 
Joanesburgo (preço aproximado por pessoa ZAR 1,300) ou vôo direto desde Nelspruit 
para a Cidade do Cabo (preço aproximado por pessoa de ZAR 3,200) 

Voo para a Cidade do Cabo (voo excluido da cotação – a saída terá que ser após as 
19h00).  

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

Hospedagem: The Park Inn Cape Town Foreshore 4* ou similar. Localizado no centro da 
cidade, perto do tranquilo Jardim da Companhia, parlamento, museus e outros edificios 
históricos e restaurantes que você pode ir caminhando. Inclue: Café da manhã 

Día 4 e 5: CIDADE DO CABO 



QUARTA/QUINTA-FEIRA oU SÁBADOS/DOMINGOS_

Dias livres para desfrutar da Cidade do Cabo. 
ACTIVIDADES OPCIONALES (con 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. 

- Excursão ao Cabo da Boa Esperança. Passará pelos bairros costeiros de Clifton e 
Camps Bay, Pasará por los barrios costeros de Clifton y Camps Bay, haciendo una 
parada en el puerto pesquero de Hout Bay. Aquí se puede hacer un crucero opcional 
(Crucero excluido de la cotización) a la isla Duiker Island, para ver una colonia de focas 
del Cabo. Después, disfrutarán de la flora, fauna y vistas imponentes de la Reserva 
Natural del Cabo de Buena Esperanza y Cape Point, el punto más meridional de la 
península. Luego se hace una parada en una playa de Boulders en Simonstown para ver 
una colonia de pingüinos africanos. El día termina con un paseo en el tranquilo y 
magnífico jardín botánico de Kirstenbosch, un escaparate de la flora indígena del Cabo. 
Regreso a su hotel. 

- 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. 

Hospedagem: The Park Inn Cape Town Foreshore 4* o similar Inclue: Café da manhã 

Día 6: CIDADE DO CABO 
SEXTA ou SEGUNDA-FEIRA  

Traslado com motorista de língua inglesa para o Aeroporto da Cidade do Cabo para seu 
voo (voo excluido da cotação).  

GRUPO COM SAÍDA REGULAR - Mínimo 2 Adultos / Máximo 8 adultos 

PREÇO 
01 Nov 2018 – 31 Mar 2019 

+ 
1 Set -30 Out 2019 

01Abr 2019 - 31 Ago 2019 

Preço por pessoa compartilhando 12,460 ZAR 11,920 ZAR 

Suplemento Single por adulto 3,929 ZAR 3,389 ZAR 

* Preços sujeitos à disponibiliade 
** Preços durante a alta temporada de final de ano e semana santa à confirmar 
*** Consulte-nos para preços para familias e 3 + pessoas 

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



Transporte em serviço regular  
Motorista de língua inglesa para traslados desde ou para o aeroporto e guia de língua 
espanhola para atividades e excursões (o guia de língua espanhola estará com você 
durante a duração total do safari)  

O PREÇO NÃO INCLUE 
Despesas pessoais, bebidas e refeições não mencionadas no itinerario. 
Gorjetas para guías, porteiros  e para serviços em restaurantes. 
Atividades opcionais e por sua conta. 
Vistos 
Voos  

PREÇO PARA 1 NOITE EM JOANESBURGO EN JOHANNESBURGO 
Acomodação 3* 

ZAR

Por pessoa em quarto duplo incluindo café da manhã e traslado 
aeroporto - hotel 

1,191 ZAR 

Preço APROXIMADO POR PESSOA (VIAGEM DE IDA) ZAR 

Voo desde Joanesburgo para Cidade do Cabo 1,300 ZAR 

* Sujeito a disponibilidade e flutuações de acordo com o cambio do dia 

VALIDADE:  
Hospedagens 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 


