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4Noites 

 

 

 
 
O Shamwari Private Game Reserve nasceu da 
necessidade de conservar a terra e sua abundante 
vida selvagem, pássaros e diversidade ecológica. 
 
A partir de  
USD 1.835,00  por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Shamwari é o lar de cinco dos sete biomas da África 
do Sul, tornando-o um destino diferente de qualquer 
outro. Nem sempre foi um terreno protegido 
premiado ou um pioneiro em educação ambiental.  
Uma concessão de proprietários decidiu devolver a 
terra à sua condição original, prestando homenagem à 
Mãe Natureza e seus muitos presentes. Essa visão 
incluía a preservação da história, da fauna e da flora 
do generoso Cabo Oriental. 

Destaques: 
 

 Desconto de até 45%; 

 Flexibilidade de agendamento e viagem até 
dezembro de 2022; 

 Safári a pé; 

 Visita ao Centro de Reabilitação da Vida 
Silvestre; 

 Visita ao Big Cat Sanctuary, Born Free 
Foundation; 

 Oportunidade única de experimentar a vida 
selvagem em um sofisticado lodge, parte da 
famosa associação  

 Virtuoso; 

 Safáris em uma reserva privada; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - Shamwari Private Game Reserve 
Chegada por conta própria ao lodge de sua escolha. 
 
Lodges: 
Long Lee Manor 
Com vista para as magníficas planícies de Shamwari, você encontrará o requintado Long Lee Manor. Este chalé 
recentemente redesenhado possui suítes em estilo eduardiano e uma piscina estupenda. Long Lee Manor 
redefine a elegância na natureza. 
Além das paisagens onduladas, o extravagante Long Lee Manor ostenta a Mansão original e oferece vários 
recursos exclusivos que o manterão confortável durante a sua estadia. 
A acomodação foi projetada com bom gosto para realçar sua localização, enquanto a casa senhorial foi 
cuidadosamente restaurada para homenagear o rico patrimônio da região, adicionando um pouco de romance a 
qualquer estadia. 

 
Instalações: 
Quando você reserva no Long Lee Manor, você é tratado com uma série de instalações de classe mundial, como: 
Grande piscina rim-flow 
Retiro de relaxamento com três salas de tratamento 
Centro de fitness 
Boutique de presentes 
Instalações para refeições internas e externas 
Wi-fi 
Jardins bem cuidados 
Boma com vista para o poço de água 
Cerca elétrica de perímetro 
 
Riverdene Lodge 
Riverdene Family Lodge tem um ambiente acolhedor e caloroso e é um lugar onde as famílias estão sempre em 
casa e onde os hóspedes se tornam amigos. Aqui você poderá desfrutar do pôr do sol sob a vastidão do céu 
africano, deixando você e seus entes queridos com memórias para guardar para sempre. 
Cercado por uma riqueza de belezas naturais, Riverdene Family Lodge tem vista para a extensa savana do Cabo 
Oriental. O chalé recém-reformado é o lugar ideal para famílias se unirem por horas enquanto gigantes dóceis 
vagam à distância, enquanto as crianças podem participar do programa Kids on Safari. 

 
Instalações: 
Quando você reserva no Riverdene Family Lodge, você é tratado com uma série de instalações de classe mundial, 
como: 
Piscina com área rasa para crianças 
Clube infantil supervisionado, área de recreação infantil e centro de aventura infantil 
Boutique de presentes 
Boma com vista para o rio Bushman 
Bar e Lounge 
Instalações para refeições internas e externas 
Wi-fi 
 
Eagles Crag 
Uma experiência de safári sofisticada, Eagles Crag oferece exclusividade e vistas espetaculares. Fazendo uso 
eficiente do seu cenário idílico, os hóspedes podem mergulhar na beleza magnífica da natureza e maravilhar-se 
com a vegetação exuberante e as falésias que circundam esta luxuosa propriedade. 
Eagles Crag combina luxo exclusivo com a perfeição sem precedentes que a natureza oferece. Para garantir uma 
experiência inesquecível, o deck superior do lodge com visores aéreos oferece vistas panorâmicas das faces 
rochosas ao redor, onde as águias voam. As nove suítes combinam interiores sofisticados com o ambiente 



natural. 
 

Instalações: 
Ao fazer uma reserva no Eagles Crag Lodge, você é presenteado com uma série de instalações de classe mundial, 
tais como: 
Lounge no térreo com mesa de bilhar, lareira e TV de tela grande 
Lounge no andar de cima com bar e lareira que se abre para o convés e cápsulas aéreas 
Retiro de relaxamento com sauna seca e a vapor 
Boutique de presentes 
Wi-fi 
Centro de fitness 
 
2° dia - Shamwari Private Game Reserve 
Dia dedicado as experiências que o lodge oferece. 
 
Os safáris acontecem pela manhã onde há uma parada para o café da manhã e à tarde com uma nova parada 
para o pôr-do-sol. 
 
Os veículos são abertos e confortáveis e oferecem uma vista panorâmica da área. Caso tenha uma área de 
interesse específica, informe o seu guia, que o incluirá ao longo da jornada, se possível. 
 
O lodge é um refúgio super exclusivo que foi construído sob a vegetação e totalmente inserido no meio 
ambiente, possui áreas abertas possibilitando vistas magníficas de penhascos rochosos e uma série de 
experiências singulares. 
 
Não deixe de tomar um drink no deck com a lareira acesa antes do jantar apreciando o entorno, esta é uma das 
possibilidades que o hotel oferece. 
 
3° dia - Shamwari Private Game Reserve 
Dia dedicado as experiências que o lodge oferece. 
 
Visite o Centro de Reabilitação da Vida Silvestre 
Como parte de sua experiência de safári , você terá a oportunidade de visitar o centro e os animais sob cuidados 
do lodge. Ao chegar ao Centro de Reabilitação da Vida Selvagem do Shamwari, você será recebido por um 
membro da equipe de cuidados que lhe mostrará as instalações e explicará o que eles fazem. 
 
Não é uma visita interativa, mas sim uma experiência informativa e educativa. Durante a fase de recuperação, os 
“pacientes” são mantidos em acampamentos personalizados. Desde que haja animais sob cuidados, uma 
oportunidade de conhecê-los deve surgir durante sua visita. 
 
4° dia - Shamwari Private Game Reserve 
Dia dedicado as experiências que o lodge oferece. 
 
Visite o Santuário de grandes felinos. 
Ao longo dos anos, a Fundação Born Free conseguiu resgatar vários felinos de situações de risco. Born Free se 
concentra em promover a conservação das espécies e a proteção do habitat, mantendo uma abordagem humana 
e compassiva ao bem-estar dos animais. 
 
A Born Free Foundation é uma organização de caridade registrada e, portanto, depende exclusivamente de 
doações. Nenhuma taxa de inscrição é cobrada, mas uma doação em dinheiro é bem-vinda. Os centros de resgate 
e educação resgataram leões e leopardos de todo o mundo e visam ser uma experiência esclarecedora para todos 
os visitantes. 
 
5° dia - Shamwari Private Game Reserve 



Café da manhã no hotel. 
Check-out. 

 

  INCLUI 

 4 noites de hospedagem em um lodge Shamwari a escolher; 

 Todas as refeições e bebidas; 

 2 safaris por dia + caminhada privada pela reserva; 

 Visita ao Centro de Reabilitação da Vida Silvestre; 

 Visita ao Big Cat Sanctuary, Born Free Foundation; 

 Kit personalizado Mama África exclusividade Just Tur ; 
 
Tarifa não inclui: 
 

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

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

 Passeios opcionais; 

 Tratamentos de spa; 

 Bebidas premium; 

 Lavanderia; 

 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 & CONDIÇÕES 
 

  
Temporada 1 
Validade: 01/05 a 31/08/21-22 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 2.418,00 USD - P 1.835,00 USD - P 954,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Long Lee Manor (Garden Rooms)  

 

  
Temporada 2 
Validade: 01-30/09/21-22 

Single* Duplo* Criança* 



USD - P 2.970,00 USD - P 2.256,00 USD - P 1.165,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Long Lee Manor (Garden Rooms)  

 

  
Temporada 3 
Validade: 01-31/10/21-22 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 3.746,00 USD - P 2.861,00 USD - P 1.454,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Long Lee Manor (Garden Rooms)  

 

  
Temporada 4 
Validade: 01/11/21-22 a 15/12/21-22 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 4.628,00 USD - P 3.532,00 USD - P 1.797,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Long Lee Manor (Garden Rooms)  
 

 

  
Temporada 1 
Validade: 01/05 a 31/08/21-22 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 2.286,00 USD - P 1.756,00 USD - P 902,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Riverdene (Luxury Room)  

 
 



  
Temporada 2 
Validade: 01-30/09/21-22 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 2.838,00 USD - P 2.150,00 USD - P 1.112,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Riverdene (Luxury Room)  

 

  
Temporada 3 
Validade: 01-31/10/21-22 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 3.576,00 USD - P 2.729,00 USD - P 1.402,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Riverdene (Luxury Room)  

 

  
Temporada 4 
Validade: 01/11/21-22 a 15/12/21-22 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 4.418,00 USD - P 3.387,00 USD - P 1.718,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Riverdene (Luxury Room)  
 

 

  
Temporada 1 
Validade: 01/05 a 31/08/21-22 

Single* Duplo* 

USD - P 2.865,00 USD - P 2.170,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 



      

Shamwari Private Game Reserve - Eagles Crag (Junior Suite)  

 

  
Temporada 2 
Validade: 01-30/09/21-22 

Single* Duplo* 

USD - P 3.483,00 USD - P 2.650,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Eagles Crag (Junior Suite)  

 

  
Temporada 3 
Validade: 01-31/10/21-22 

Single* Duplo* 

USD - P 4.392,00 USD - P 3.335,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Eagles Crag (Junior Suite)  

 

  
Temporada 4 
Validade: 01/11/21-22 a 15/12/21-22 

Single* Duplo* 

USD - P 5.182,00 USD - P 3.940,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Shamwari Private Game Reserve - Eagles Crag (Junior Suite)  

 
CONDIÇÕES:  
Validade: 15/12/2022 – exceto para o período de 16/12/21 a 30/04/22; 
Crianças: Cortesia até 3 anos de idade - berço sujeito a disponibilidade; 
Check-in: 16h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável. 



A reserva pode ser alterada até 3 vezes dentro do período mencionado 
 
Notas importantes:  
O voucher deve ser comprado até 31 de março de 2021; 
Não é válido para o período de 16/12/21 a 30/04/22; 
Se o voucher de alta temporada for adquirido e o cliente decidir reservar na baixa temporada, a diferença 
de tarifa não será reembolsada. 
Não inclui taxa de convervação que custa em torno de 150ZAR por pessoa/noite; 
Eagles Crag não aceita crianças. 
 
Políticas de safári x caminhadas: 
Crianças de 4 anos ou mais são permitidas em todos os safáris; 
Crianças de 3 anos ou menos não são permitidas nos safáris; 
Pessoas menores de 16 anos não são permitidas em safáris a pé; 
Pessoas com mais de 65 anos precisarão de um certificado de autorização médica afirmando que estão 
aptas para participar de um extenuante safári a pé com duração de até 4 horas; 
Mulheres grávidas não são permitidas em safáris a pé. 

 
 

 
 

  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 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

  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 Shamwari Private Game Reserve está localizado a 77 Km, (aprox. 1h) do aeroporto Internacional de Port 
Elizabeth (PLZ). 
 
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%. 

 


