
 
 

 

 
Escapadas a Kruger 

8 dias, 7 noites 
Johanesburgo – Cidade do Cabo – Hoedespruit – África do Sul – África   

 

 
 
País multifacetado, de belezas naturais 
inigualáveis e de povo caloroso que respeita e 
admira suas raízes. Um roteiro regular para 
aproveitar as principais nuances sul africanas! 
 
A partir de 
 
USD 1.040,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
País multifacetado, com rica gastronomia e 
produção de vinhos. De cidades cosmopolitas 
como Cape Town e Joanesburgo, com o legado de 
Mandela. Nesse país diversificado, encontramos 

savanas com animais selvagens em seu habitat 
natural. Cada curva de suas estradas geram o 
desejo de parar para fotografar tanta beleza. 
 
Destaques: 
 

• Desfrute a agitada e gastronômica Cidade 
do Cabo; 

• Experiência de Safári diurno e noturno no 
Kruger Park; 

• Tradicional jantar Boma em uma área do 
lodge, sob o céu estrelado da savana; 

• A vibrante e cultural Joanesburgo. 

 
 

  ROTEIRO 

1° dia São Paulo - Johanesburgo 

Apresentação ao Aeroporto de Guarulhos para embarque com destino Joanesburgo.  

2° dia Johanesburgo – Cidade do Cabo 

Chegada em Johannesburg e assistência para o embarque com destino a Cidade do Cabo. Ao chegar à 
Cidade do Cabo, traslado terrestre em inglês para o hotel (check-in apenas a partir das 14H00). Almoço e 
jantar livre. Aproveite para usufruir de uma das cidades mais encantadoras da África do Sul com uma 



 
 

maravilhosa gastronomia. Escolha entre o divertido V&A Waterfront ou a região de Campsbbay. Se é 
apreciador da alta gastronomia, não deixe de reservar com antecedência o aclamado The Test Kitchen,  
eleito o Melhor Restaurante da África e ficou com a 44ª posição na lista geral dos melhores restaurantes 
do Mundo. 

Hospedagem no hotel selecionado. 

3° dia Cidade do Cabo 

Café da manhã. Dia Livre em Cape Town. Sugerimos uma visita opcional de meio dia para explorar a linda 
cidade de Cape Town, situada na base da Montanha da Mesa (Table Mountain) – é considerada por 
muitos como a cidade mais bonita da África e uma das mais lindas do Mundo! Fundada em 1652, Cape 
Town é considerada ainda como o coração histórico e cultural da África do Sul. É aqui que as 
embarcações da Companhia Holandesa das Índias Orientais vinham reabastecer. Os vestígios de 
arquitetura holandesa são evidentes, nos seus castelos e nas suas belas antigas casas. 

Almoço e jantar livre. Hospedagem no hotel selecionado. 

4° dia Cidade do Cabo 

Café da manhã. Dia Livre em Cape Town. Sugerimos uma visita opcional de dia inteiro para descobrir a 
Península do Cabo. Um tour que contorna a linda costa de Cape Town e que passa pelo Cabo da Boa 
Esperança – o extremo sul do Continente Africano que foi dobrado pela primeira vez pelo navegador 
Português Bartolomeu Dias. Retorno ao centro de Cape Town ao final da tarde. 

Almoço e jantar livre. Hospedagem no hotel selecionado. 

5° dia Cidade do Cabo – Johanesburgo – Hoedespruit / Lodge 

Café da manhã. Check-out até as 11H00. Traslado terrestre em Inglês para o Aeroporto de Cape Town 
para embarque para Johannesburg. Em Johannesburg conexão para Hoedspruit. Chegada e traslado ao 
lodge. Almoço no lodge (dependente do voo JNB > HDS).  

Safari 4x4 ao final da tarde na reserva. 
Jantar e hospedagem no lodge selecionado. 

6° dia Lodge 

Safari 4x4 na Reserva de madrugada. Ao regressar ao lodge o café da manhã será servido. Almoço no 
lodge. Safari 4x4 ao final da tarde na reserva. Jantar e noite no Lodge selecionado. 

Aproveite o tempo livre no hotel. Relaxe ao lado de um fogo rugindo no salão temático africano ou 
passeando até o bar para degustar um coquetel ao lado da piscina. O tempo todo mantendo os olhos 
atentos, pode ter a chance de aproximar elefantes sedentos de água. Aproveite para degustar um gin 
artesanal ou um coquetel clássico ou relaxe em uma espreguiçadeira à beira da piscina para apreciar o 
pôr do sol sul-africano enquanto você escuta os sons da natureza ao seu redor. 

7° dia Lodge / Hoedespruit – Johanesburgo 

Safari 4x4 na Reserva de madrugada. Ao regressar ao lodge o café da manhã será servido. Check-out até 
as 11H00. Traslado regular do lodge  ao Aeroporto de Hoedspruit para o voo com destino a Joanesburgo. 
Na chegada a Joanesburgo, favor dirigir-se ao «Shuttle Depot» no aeroporto que se encontra localizado 



 
 

por detrás do Intercontinental Hotel. Traslado de shuttle cortesia para o hotel (passa de 20 em 20 
minutos das 06H00 até as 22H00). Check-in apenas a partir das 15H00. 

Almoço e jantar livre. Hospedagem no hotel selecionado. 

8° dia Johanesburgo – São Paulo 

Café da manhã. Por volta das 07H00 traslado com o shuttle de cortesia oferecido pelo hotel ao aeroporto 
para embarque com destino a São Paulo/Brasil. 

 

  INCLUI 

• Meet & Greet em Português/Espanhol no dia de chegada a Joanesburgo; 

• Acomodação em apartamentos Standard nos hotéis; 

• Safaris e refeições nos Lodges/hotéis escolhidos de acordo com o roteiro em cima; 

• Traslado regular do Aeroporto / Hotel / Aeroporto em Inglês; 

• Shuttle de cortesia Aeroporto OR Tambo / Hotel em Johannesburg / Aeroporto OR Tambo; 

• Taxas Locais; 

• Seguro de viagem Euromax. 
 
NÃO INCLUI: 

• Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 
valores); 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  ★★★★  

Single*  Duplo*  

USD - P 1.170,00 USD - P 1.040,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Cidade do Cabo - Southern Sun Waterfront (Standard)  

Karongwe Game Reserve - Shiduli Private Game Lodge (Luxury Suite)  

Joanesburgo - Peermont Mondior (Standard)   
 

  ★★★★★  

Single*  Duplo*  

USD - P 1.646,00 USD - P 1.508,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Cidade do Cabo - The Table Bay (Standard)  

Hoedspruit - Kapama River Lodge (Suite Standard)  

Joanesburgo - Peermont D’Oreale Grande (Standard)  

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 

confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
CONDIÇÕES 
Validade: até 19/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais e/ou nacionais, 
eventos, feriados e datas comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
Consulte-nos para caso de suplemento; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 
devem ser consultadas;  
Crianças: consultar valores e condições; 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 
Notas importantes: 
Saída com no máximo de 10 pessoas (incluindo as crianças);  
  

 

 



 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões 
  

 

  INFORMAÇÕES 

Capital: Cidade do Cabo (Capital Legislativa – cidade mãe), Pretória (Capital Executiva – cidade do 
Jacarandá), Bloemfontein (Capital Judiciária – chamada de Bloem) 
Continente: África 
Fuso horário: 5 horas a mais do horário oficial de Brasília.  
Idioma: A África do Sul possui onze línguas oficiais, fora os dialetos locais. Das línguas oficiais, duas são 
línguas indo-europeias — inglês e africâner — enquanto as outras nove são línguas da família bantu. 
Religião: A Religião em África é diversificada. A maioria dos africanos são adeptos do cristianismo e 
islamismo. Muitos também praticam as religiões tradicionais africanas. Em pesquisa mais recente, os 
cristãos eram 45% da população africana, e os muçulmanos 40,6%. 
Moeda: Rand 
Código internacional: +27 
Visto: Brasileiros não precisam de visto para entrar no país para quem ficar até 90 dias.  
Passaporte: Passaporte deve ter validade de até 1 mês da data de retorno ao Brasil com pelo menos 2 
páginas em branco para carimbo.  
Vacina: Obrigatório a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia que deve ser 
tomada com o mínimo de 10 dias antes da viagem.  
Clima:  
Verão (dezembro – fevereiro), a parte central e nordeste (Kruger), temos o clima tropical. O verão é 
chuvoso, com temperaturas chegando facilmente aos 35 graus. – No sudeste e sul (Cape Town), o clima é 
mediterrâneo e o regime de chuvas é exatamente inverso ao anterior. Verões secos e agradáveis. Dias mais 
longos para os safáris.  
Outono (março – junho), é uma ótima época para viajar, já que o clima é bom e é baixa temporada. É 
nessa época que chegam as baleias-francas-austrais na costa sul-africana, que aqui ficam até outubro.  
Inverno (julho – agosto), na região do Parque Nacional Kruger e nos arredores de Joanesburgo, as 
temperaturas caem e o clima fica agradável. Esse período é ideal para fazer safáris, já que a vegetação está 
menos densa, o que facilita a visualização dos animais. Entretanto, os dias são mais curtos e anoitece cedo, 
por volta das 18h.  
Primavera (outubro – novembro), O clima gostoso da primavera chega com a queda no número de turistas 
e quase tudo fica mais barato e menos lotado de gente. Esta é, obviamente, a melhor estação para ver as 
árvores floridas nos parques da África do Sul. 
O que levar: Em todo o caso, é sempre bom levar um casaco e calça comprida, porque costuma ventar 
bastante nas cidades litorâneas. Além disso, os itens como protetor solar, óculos escuros, repelente e tênis 
serão fundamentais. Johanesburgo, por estar a mais de 1.700m a cima do nível do mar, é uma cidade que 



 
 

pode fazer um pouco mais de frio que as demais. Por isso, tenha em sua bagagem um casaco apropriado. 
Para o safári, o segredo de uma mala ideal é ter em mente que “menos é mais”. Carregar apenas uma mala 
leve para evitar dores de cabeça. Roupas de cores neutras são mais recomendadas. 
No inverno - Na África do Sul, os invernos costumam ser amenos se comparados aos europeus. Mas 
existem aqueles dias em que as temperaturas caem bastante, principalmente nas regiões mais altas, como 
Drakensberg. Por isso, leve malhas e casacos. Se estiver indo para a Cidade do Cabo, você vai precisar de 
roupa de chuva. 
No verão - Para o verão, leve roupas leves e confortáveis, além de um guarda-chuva ou capa de chuva, já 
que é quando mais chove no país. Leve também um casaco leve ou jaqueta por precaução. Não se esqueça 
das roupas de banho e acessórios. 

 
 
 


