Saídas regulares em português todas as 1as segundas feiras do mês, até dezembro de 2019

Dia 1 – JOHANESBURGO – chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
Dia 2 – JOHANESBURGO – MPUMALANGA – ÁREA DO KRUGER – café da manhã no hotel e saída aprox. as 7hr
com destino ao Parque Nacional do Kruger, atravessando a província de Mpumalanga. Almoço livre e chegada à tarde
no hotel. Acomodação com meia pensão.
Dia 3 – KRUGER PARK – Safari fotográfico de dia inteiro, retornando ao hotel à tarde. Almoço livre dentro do parque,
Jantar no hotel.
Dia 4 – KRUGER PARK – PRETORIA – AEROPORTO DE JOHANESBURGO – CAPE TOWN
Café da manhã no hotel e saída para Johanesburgo com visita panorâmica de Pretoria no caminho. Almoço livre. Vôo
para Cape Town
(não incluído) deve ser reservado a partir das 19hrs. Chegada em Cape Town e traslado ao hotel. Acomodação com
café da manhã.
Aqui também tem a opção de reservar um vôo (não incluído) de Mpumalanga para Cape Town. V. abaixo suplemento
para traslado ao aeroporto*
Dias 5 e 6 – CAPE TOWN – dias livres para passeios opcionais.
Dia 7 – CAPE TOWN/BRASIL – traslado ao aeroporto
Cidade/Hotel
Johanesburgo (1nt)
Kruger ( 2nts)

Cat. Classic
Indaba
Ingwenyama Standard

Cape Town (3nts)

Fountains/Strand Towers

CATEGORIA

Cat. Superior
Silverbirch
Ingwenyama
DeluxeDeluxe/Stillewoning
Park Inn Foreshore

Preços por pessoa em US$ , de 01JAN a 31DEZ 2019
DATAS
SGL
DBL

Classic

01JAN-30MAR
& 01OCT-30DEZ
01ABR-30SET
Superior
01JAN-30MAR
& 01OCT-30DEZ
01ABR-30SET
Luxo
01JAN-30DEZ
Suplemento período 16DEZ A 15JAN
* supl. traslado aeroporto de Mpumalanga

Cat. Luxo
D´Oreale Grande
Country Boutique
Radisson Blu &
Residence Cape Town

999

755

Criança até
11anos**
(Com 2 adts no
apto)
375

955
1089

735
809

365
405

1015
1465
35
99

769
1010
35
99

379
505
35
99

Incluindo:
Traslados de chegada em português em
Johanesburgo e Cape Town. Traslados de saída
em espanhol em Cape Town e em inglês (shuttle
do hotel) na ultima noite em Johanesburgo.
Motorista/ guia em portugues no restante da
viagem
Entradas para o Kruger Park.

Safari de dia inteiro em veículo aberto 4x4 com
guia em espanhol.
Café da manhã diário e meia pensão no Kruger.
Visitas panorâmicas em Mpumalanga (sujeitas a
tempo e condições climáticas).
Visita panorâmica de Pretoria.
Assistência local e roteiro detalhado em
português.

Excluindo:
Parte aérea e taxas de embarque
Gorjetas a maleteiros nos hotéis e aeroportos.
Gorjetas nos hotéis, refeições não mencionadas, qualquer item não mencionado como incluído.
Certificado internacional de vacina contra febre amarela é obrigatório.
Forma de pagamento: 25% de entrada e restante em 9x (cartão ou cheques). Preços sujeitos a alteração sem aviso
prévio e não incluem taxa de remessa internacional. **Crianças menores de 8 anos não podem andar em veículo
aberto. Favor consultar adicional para veículo fechado.

