
 
 

 

A incrível Rota Jardim – Luxo 
11 dias, 10 noites 

Port Elizabeth – Rota Jardim – Franschhoek – Cidade do Cabo – África do Sul – África      
 

 

 
 
Viajar de carro pela África do Sul é uma sensação 
incrível. Você pode ter a liberdade de parar para 
fotografar a natureza ou apenas para sentir a 
brisa do mar. Viaje no seu tempo, sob nosso 
olhar. 
 
A partir de 
USD 3.720,00 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: 

• Roteiro exclusivo de viagem desenhado 
pela diretora Camila Soares; 

• O Parque Nacional Addo que abriga a 
população mais densa de elefantes do 
mundo; 

• Safáris em uma reserva privada; 

• Dirigir em uma das rotas mais belas do 
mundo; 

• Aventurar-se nos parques nacionais; 

• Avistar baleias e golfinhos; 

• Se hospedar no Grootbos, hotel líder 
mundial em turismo sustentável; 

• Experiência culinária e sensorial 
inesquecível; 

• Ouvir o canto dos pássaros ecoando; 

• Sentir o aroma natural dos vinhedos, 
lavandas e pomares na região dos vinhos; 

• Sentir a vibração da cosmopolita Cidade 
do Cabo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia - Port Elizabeth > Gorah Elephant Camp 85Km 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Port Elizabeth. 

Retirada do veículo e saída em direção ao Gorah Elephant Camp. 

Lembrando que é mão inglesa, ou seja,o volante é do lado direito, mas não se preocupe em poucos 
minutos você já se acostuma. 

O Lodge: 

O lodge possui aconchegantes tendas de luxo com decks privativos e vistas panorâmicas das infinitas 
planícies da savana. 

Em estilo inglês, o casarão colonial desperta desejos: os hóspedes podem usufruir de um chá da tarde 
na sala de jantar ou na varanda com vista incrível para a majestosa savana, ou ainda sob as estrelas no 
boma aberto. O lodge também conta com áreas de relaxamento que vão desde poltronas na sala de 
estar a uma biblioteca. Permita-se um momento de deleite nesse cenário inigualável para desfrutar 
de uma leitura edificante ou um banho refrescante nas águas frias da piscina do entorno. Sem 
dúvidas, uma estadia dos sonhos! 

O lodge oferece menu personalizado com pratos africanos e internacionais que aguçam os sentidos. 
Seja qual for o seu desejo, o staff estará sempre pronto para te oferecer a melhor experiência nessa 
reserva privada, refúgio dos elefantes. 

2° dia - Gorah Elephant Camp 

Dia dedicado as experiências que o lodge oferece. 

As atividades no Gorah são lideradas por guias profissionais e apaixonados. A busca intrépida no vasto 
terreno por animais em seu habitat natural é a essência da experiência. 

O Parque Nacional Addo Elephant, é lar da maior população de elefantes do mundo, e isso permite o 
privilégio de estar perto desses animais tão majestosos. 

O santuário hoje conta com mais de 450 elefantes, mas o camp também é o lar de búfalos, leões, 
rinocerontes negros, uma variedade de espécies de antílopes, bem como o único besouro que não 
voa, encontrado quase exclusivamente no Addo. 

As noites no camp são bem animadas, aqui você pode escutar o uivo estridente do chacal -de- dorso- 
negro uma espécie de chacal, que no passado sofreu muito com a caça. 

3° dia - Gorah > Tsala Treetop 

Café da manhã no hotel. 

No horário escolhido saída em direção ao Tsala. 

O hotel: 

 



 
 

Situado estrategicamente entre as charmosas cidades à beira mar da Rota Jardim, Plettenberg Bay e 
Knysna, o Tsala Tree Lodge é um recanto. A sensação de estar dentro de uma floresta quando se 
chega é ímpar. Lareira, piso de pedra, móveis de corda, banheira de latão etc. complementam a 
experiência. 
 
Ademais, observar da sacada as vistas para a floresta de cedro é um programa por si só: tome um 
vinho e contemple as paisagens que serão únicas na sua memória. 

4° dia - Tsala Treetop 

O Tsala é um lugar mágico, cercado por florestas exuberantes que se estendem por vales e colinas. A 
região também é cercada de parques nacionais, completando a aventura. 

Não deixe de visitar as trilhas na Península Robberg e no Tsitsikamma National Park e ainda pular do 
maior bungee jump do mundo! 

Na região é possível fazer Observação de Baleias e Golfinhos. Uma das melhores maneiras de ver 
essas belas criaturas marinhas é de barco, com um guia experiente que compartilhará informações 
interessantes sobre porque elas são tão importantes para o equilíbrio da natureza. 

Outra atividade que sugerimos é Andar a cavalo.  Sinta a grama e o arbusto passando por você, 
respire o ar fresco ao seu redor e ouça os sons da África. Faça um passeio pelas florestas e colinas da 
área circundante ou experimente um safari a cavalo em uma reserva natural local e vislumbre alguns 
dos animais selvagens da África Austral. 

Existe uma infinita de experiências no lodge e pela região como: ciclismo, caminhadas, passeios na 
praia, surf, golf, pesca, navegar, nadar com focas, avistar pássaros.  

Aproveite ao máximo sua estadia. 

5° dia - Tsala Treetop > Grootbos 425Km 

Café da manhã no hotel. 

Recomendamos saída bem cedo do hotel para explorar esta rota. 

Ao longo desse dia sugerimos uma parada em Wilderness e Mossel Bay. 

Chegada no hotel Grootbos Private Nature Reserve. 

O hotel:   

Parte do Unique Lodge of the World, um selo que retrata a autenticidade de poucos lodges ao redor 
do mundo pela National Geographic, o Grootbos se baseia em excelência no serviço e nas 
experiências que proporcionam aos hóspedes. O nome do hotel significa “grande floresta”. 
Imagine hospedar-se em um refúgio em meio a uma reserva natural privada, contemplando vistas 
para o mar, para montanhas e florestas, ouvindo barulhos de pássaros, flores raras e ainda colher 
ingredientes frescos da horta orgânica.  

Na chegada após uma bebida de boas-vindas, desfrute de um delicioso almoço no restaurante ou no 
deck externo. Após o almoço, faça check-in na sua suíte e sinta-se confortável antes de fazer uma 
viagem à praia intocada nas proximidades de Walker Bay, onde formações rochosas dramáticas e um 



 
 

oceano azul vívido fornecem o cenário perfeito para o seu passeio histórico pelas cavernas. De volta 
ao Grootbos, aproveite o jantar mais decadente de 5 pratos, acompanhado por vinhos locais 
premiados. 
 
6° dia - Grootbos 

Tome um café da manhã no restaurante ou no deck externo, antes de se preparar para uma manhã 
de aventura. Experimente a adrenalina de um encontro pessoal com um grande tubarão branco 
durante uma excursão única de mergulho na gaiola. 

Se preferir explore o exclusivo Cape Floral Kingdom em um passeio revitalizante de 4x4 pela reserva 
enquanto absorve o ar fresco e a beleza natural que o rodeia.  

Alternativamente, experimente o Marine Big 5 em uma viagem de barco para avistar baleias, 
tubarões, pinguins, golfinhos e focas. À tarde, embarque em uma aventura a cavalo pela reserva antes 
de terminar seu dia com outro suntuoso jantar de 5 pratos. 

7° dia - Grootbos > Franschhoek 140Km 

Em sua última manhã no Grootbos, junte-se a um a guia em uma caminhada matinal pela floresta 
mágica de Milkwood, enquanto a luz manchada e os galhos antigos retorcidos criam um cenário 
misterioso. Após um café da manhã final no restaurante, deixe o Grootbos com uma série de 
lembranças que você não esquecerá tão cedo. 

Saída em direção ao Mont Rochelle. 

O hotel: 

O Mont Rochelle é um impressionante hotel de 26 quartos e vinhedo, a menos de uma hora de carro 
da Cidade do Cabo. 

A região de Franschhoek onde fica o hotel é uma cidade vinícola tradicional na província de Western 
Cape, conhecida como o canto francês do cabo e é considerada a capital de alimentos e vinhos da 
África do Sul.  

Se o tempo permitir sugerimos almoço no La Residence que fica bem próximo ao hotel, aqui você ter 
uma experiência gastronômica supervisionada pelo famoso chef executivo Lennard Marais.  

Para o jantar sugerimos o desejado Miko Restaurant, que fica no próprio hotel. Aqui temos um 
cenário ideal para refeições gourmet fantásticas. O objetivo do restaurante é mostrar os melhores 
produtos e ingredientes sazonais da África do Sul sempre combinando é claro, com um excelente 
vinho. 
 
8° dia - Franschhoek > Cidade do Cabo 75Km 

Café da manhã no hotel. 

Aproveite o dia para conhecer algumas vinícolas da região. 

Recomendamos visita a Waterford Estate situada no pitoresco vale de Blaauwklippen, onde você 
poderá fazer uma degustação com vinhos e chocolates. 



 
 

Caso prefira conheça a La Motte que fica próxima ao hotel, a propriedade tem um cenário pitoresco, 
cozinha tradicional e charme histórico, não deixe de visitar a lojinha local. 

Caso deseje, solicite o valor de mais uma noite, assim você poderá conhecer um pouco mais dessa rica 
região. 
 
Saída em direção a Cidade do Cabo.  

O hotel: 

The Table Bay é sinônimo de serviço amigável, conscientização da sustentabilidade ambiental e uma 
grande atenção aos detalhes. Desde centenas de arranjos de flores Protea indígenas em todo o hotel 
até serviços de check-in pessoais, todos os detalhes foram cuidados para tornar a experiência única e 
luxuosa na África do Sul. 

O Table Bay oferece acomodações de hotel de luxo na Cidade do Cabo, projetadas para espelhar as 
ricas cores e texturas da histórica Rota das Especiarias. 

Ao final do dia conheça o Hey Brew ! O Table Bay tem sua própria cervejaria artesanal: uma 
refrescante Krystal Weiss feita em parceria com a aclamada cervejaria Swartland, Darling Brew, e 
pode ser degustada na Brasserie e no Union Bar do hotel. 

9° dia - Cidade do Cabo 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

A região: 

Cidade do Cabo, ou Cape Town na língua original, é a capital legislativa da África do Sul e foi uma das 
sedes da Copa do Mundo de 2010. Detentora de belas paisagens e de um astral contagiante, a cidade 
é símbolo da miscigenação de culturas e é reconhecida como uma das cidades mais bonitas do 
mundo. Ideal para pessoas de todas as idades, a chamada cidade-mãe é vibrante e cheia de atrativos.  

Aprecie com tempo uma das mais belas e completas cidades de todo o continente africano. 

Sugestão para este dia: 

Dia inteiro Península do Cabo: Saída desde o hotel até Hout Bay. Uma vez uma comunidade de 

pescadores, agora uma das áreas residenciais mais populares, o porto ainda tem um charme de dias 

passados. A chance de participar de um cruzeiro para Seal Island (se o tempo permitir e custo extra) 

ou para os não tão aventureiros, o mercado de peixe Mariners Wharf é imprescindível. O passeio 

continua agora sobre o famoso passeio a Chapman's Peak (desde que a estrada esteja aberta), 

seguindo o Oceano Atlântico até chegar a Cape Point e o Cabo da Boa Esperança. Parada para almoço 

em um restaurante local (por conta própria) passaremos pela base naval de Simon's Town enquanto 

continuamos ao longo do Oceano Índico, a caminho da colônia de pinguins Jackass que se estabeleceu 

em Boulders Beach, perto de Simon's Town. A parada do dia é no Jardim Botânico de Kirstenbosch, lar 

de cerca de 3 500 espécies da fauna e flora da África Austral. 



 
 

Partida: diariamente - 08:00 h 

Duração: 8 horas 

Idiomas: Espanhol ou Português 

Inclui: todas as taxas de entrada 

Exclui: almoço e taxas para visitas opcionais " 

A partir de US$ 180,00 por pessoa/privativo. 

10° dia - Cidade do Cabo 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Sugestão para este dia: 

A cidade mais vibrante do país revela surpresas e um caldeirão de opções. Seu famoso Porto V&A é o 
local mais visitado da cidade e possui grande diversidade de atrações que vão desde restaurantes, 
lojas, bares a um píer charmoso. 

Além do Waterfront, a cidade revela segredos e belezas insuperáveis, como seus bairros revitalizados, 
museus, hotéis ultramodernos e parques espalhados por toda a cidade. 

O cenário gastronômico tomou conta da cidade e seus arredores nos últimos anos. Cape Town sedia o 
mais aclamado restaurante de todo o continente africano, estamos falando do The Test Kitchen que 
foi eleito em 2019 como um dos 50 melhores restaurantes do Mundo. 

Um detalhe, só aceita entrada com reserva que deve ser feito com meses de antecedência. 

11° dia - Cidade do Cabo 

Café da manhã e check-out. 

Saída em direção ao aeroporto e devolução do veículo.  

 

  INCLUI 

• 2 noites de hospedagem no Gorah Elephant com regime de pensão completa, bebidas locais 
selecionadas, passeios de carro, passeios guiados; 

• 2 noites de hospedagem no Tsala TreeTop Lodge com regime de café da manhã; 

• 2 noites de hospedagem no Grootbos com regime de café da manhã, almoço leve, jantar 5 
pratos, bebida de boas-vindas servida na chegada, água, refrigerantes, chá e café, frigobar, 
frutas frescas diariamente na suíte, passeios a cavalo, passeios guiados, caminhadas em 
Milkwood, passeios marítimos e costeiros, incluindo a Reserva Natural Walker Bay, De Kelders 
penhasco, Klipgat Cave, observação de baleias e Pássaro ( depende da época); 

• 1 noite de hospedagem no Mont Rochelle com regime de café da manhã; 



 
 

• 3 noites de hospedagem no The Table Bay Hotel com regime de café da manhã; 

• Locação de carro tipo Corolla ou similar (automático) para todo o período; 

• Seguro viagem Gta 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 internacionais de chegada / saída; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• 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 “Tarifa inclui”.  

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Luxury Experience 

Single* Duplo* 

USD - P 5.348,00 USD - P 3.720,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Addo National Park - Gorah Elephant Camp (Luxury Tented Suites)  

Plettenberg Bay - Tsala Treetop Lodge (Tsala Suites) 

Gansbaai - Grootbos Nature Reserve (Luxury Suite (Garden Lodge, Forest Lodge)) 

Franschhoek- Mont Rochelle Franschhoek (Shiraz Room)  

Cidade do Cabo - The Table Bay (Standard Room)  

 

*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 10/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos 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; 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações.   

Notas importantes:  

Taxa de devolução do veículo deve ser paga diretamente no aeroporto de Cape Town, e custa em 

torno de 60 euros. 
 

 

  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 

Melhor época: 
O clima na África do Sul é agradável na maior parte do ano. O leste da África do Sul experimenta níveis 
mais altos de umidade e precipitação em comparação com o oeste com suas condições de clima seco, 
possui uma mistura de clima mediterrâneo e subtropical. Durante a entressafra (inverno – entre junho e 
agosto), as temperaturas variam de 7°C a 22°C e no verão – dezembro a março, você pode desfrutar de 
temperaturas entre 16°C e 36°C.  
GARDEN ROUTE 
A rota e bela o ano todo, porém durante a época dos festivais e observação de baleias (entre junho e 
novembro) é mais movimenta. No inverno pode fazer bastante frio.   
Avistamento de baleias e tubarões   
A partir de junho, as baleias-francas-austrais começam a chegar ao longo da linha costeira do sul da África, 
percorrendo todo o caminho para a West Coast mais para leste da Garden Route e podem ser avistadas 
até novembro, porém até setembro é mais garantido.   
Já o mergulho com os tubarões brancos coincide com as baleias, que vai de junho a setembro.   
SAFARIS  
De um modo geral, o melhor período é de Maio a Setembro, quando não há incidência de chuva e os 
animais concentram-se nas poças de água e os animais ficam concentrados. A vegetação é mais escassa, o 
que ajuda na observação dos animais.  
Já de Dezembro a fevereiro chove mais, a vegetação fica mais densa e exuberante, tornando o cenário 
espetacular, porém a mas a concentração de animais é menor, dificultando um pouco a sua observação, 



 
 

mas a possibilidade de ver os filhotes é grande. 
 
Como chegar: 
O Gorah Elephant Camp está localizado a 85 Km, (apróx. 1h e 42min) do aeroporto Internacional de Port 
Elizabeth (PLZ). 
 
Distâncias: 
Gorah Elephant Camp > (via N2) Tsala TreeTop Lodge: 296 Km (apróx. 3h 49 min)  
Tsala TreeTop Lodge > (via N2) Grootbos Private Nature Reserve: 425 Km (apróx. 4h 39min)  
Grootbos Private Nature Reserve > Mont Rochelle Franschhoek: 140 Km (apróx. 1h 48min)  
Mont Rochelle Franschhoek > The Table Bay: 78 Km (apróx. 1h)  
Embarque de retorno no Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo (CPT). 
 
Notas importantes:  
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.  
Eletricidade: Na África do Sul, a eletricidade é de 220/230V e as tomadas são do tipo D, com três pinos, 
mais grossos que os utilizados no Brasil e de forma triangular. 
 
O que levar: 
  
Existem alguns elementos essenciais a serem lembrados ao fazer as malas. É importante ficar atento às 
temperaturas que pretende visitar a África do Sul. Em primeiro lugar, em termos de roupas, leve itens de 
cores neutras, pois tons brilhantes ou artificiais tendem a afastar os game drive (safari). Além disso, a 
menos que você esteja viajando na classe executiva, sua bagagem não deve pesar mais de 20 kg. Acima de 
tudo, você precisa estar equipado com roupas confortáveis.  
Além de roupas de cores claras, você precisará incluir sapatos de trilha ou de caminhada capazes de 
percorrer terrenos mais acidentados, além de um chapéu. Recomenda-se protetor solar com FPS 30 ou 
superior para proteger a pele contra queimaduras, mesmo no inverno.  
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.  
Viajando durante a Primavera e Verão, deve-se levar camisetas e blusas leves, bermudas e saias, vestidos 
soltos e calçados confortáveis, tanto para locais abertos quanto fechados. Para temperaturas mais baixas 
durante o outono e inverno (principalmente entre julho e setembro) o ideal é levar roupas mais quentes, 
pois as temperaturas podem cair bastante. 
 
Moeda 
Rand 
 
Idiomas   
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 
Religião na África do Sul 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%. 
Curiosidades: 
GORAH ELEPHANT CAMP 
A história da Gorah não é apenas mais uma história de uma fazenda africana. É uma lembrança factual da 
vida de indígenas e estrangeiros, que viveram, criaram, construíram, cultivaram neste local, deixando para 
trás uma história gravada que, eras depois, se tornaria sua própria essência.  
No entanto, sob os velhos tijolos e escombros de uma época passada, havia um novo sonho; o sonho do 
que hoje surgiu do mesmo amor, e que agora criou outro capítulo para esse belo lugar. Hoje, a Old Gorah 
House fica no coração do Parque Nacional Addo Elephant. Sua atmosfera íntima dessa beleza antiga 
sobreviveu aqui ano após ano como um único navio vitorioso que frequentemente viaja por oceanos. O 
acampamento dos elefantes de Gorah aumentou para manter viva essa maravilhosa lenda. 
 
TSALA TREETOPLODGE 
Situado no meio da Rota Jardim, entre as cidades costeiras de Knysna e Plettenberg Bay, o mágico Tsala é 
irresistível para quem aprecia exclusividade, é um refúgio de luxo entre as árvores. Uma floresta indígena 
antiga que representa o espírito africano. Design arquitetônico exclusivo e excelente serviço 
personalizado.   
 
GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVE 
Em 1991 a família Lutzeyer viu pela primeira vez uma pequena fazenda nas encostas dos fynbos com vista 
para a Baía de Walker - e eles não podiam acreditar na beleza que viam. Em 1994, Michael vendeu seus 
interesses comerciais na Cidade do Cabo e decidiu desenvolver um alojamento e Bed and Breakfast para 
visitantes locais, sem saber que logo atrairia visitantes de todo o mundo. Desde então, através do 
entusiasmo, visão e forte participação da família Lutzeyers, transformaram a vida dos membros da 
comunidade e preservaram 2500 hectares de vida selvagem. 
 
MONT ROCHELLE FRANSCHHOEK 
Franschhoek é uma cidade vinícola tradicional na província de Western Cape, conhecida como o canto 
francês do cabo e é considerada a capital da gastronômia e vinhos da África do Sul. 
 
THE TABLE BAY 
Considerado uma das melhores localizações da Cidade do Cabo, esta sofisticada propriedade da Sun 
International foi aberta em maio de 1997 pelo ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Como parte da 
coleção Sunlux. The Table Bay continua estabelecendo seus próprios padrões em serviços internacionais, 
culinária e luxo.  

 


