África do Sul, 7 dias/6 noites
Cape Town & Rota dos Jardins, a partir de US$ 979 por pessoa
em datas selecionadas (NOV2018-OUT2019)*
DIA 1 CAPE TOWN
Chegada e traslado em português para o hotel.
DIA 2 CAPE TOWN
Café da manhã. Dia livre à sua disposição.
Passeio regular opcional de dia inteiro em
português: Cidade do Cabo e vinícolas (sextasfeiras)
DIA 3 CAPE TOWN
Café da manhã. Dia livre à sua disposição.
Passeio regular opcional de dia inteiro em
português: Cabo da Boa Esperança (sábados).
DIA 4 CAPE TOWN / OUDTSHOORN
Café da manhã. Traslado em português para a
cidade de Oudtshoorn, o maior centro urbano na
região de Little Karoon., onde visitaremos uma
fazenda de avestruzes. Almoço incluído e em
seguida visita às Cavernas Cango, localizadas

numa área de formação de calcário em
Swartberg.
DIA 5 OUDTSHOORN / KNYSNA
Café da manhã. Dia livre. Visita ao Big Tree em
Knysna, no coração da Rota dos Jardins,
rodeado de vegetação.
DIA 6 KNYSNA / CAPE TOWN
Café da manhã. Retorno à Cape Town e se o
tempo permitir visita à vila de pescadores de
Hermanus, de onde se pode ver baleias (de julho
a setembro).
DIA 7 CAPE TOWN / BRASIL
Café da manhã. Traslado regular em português
para o aeroporto de Cape Town.
Fim dos nossos serviços

Preços por pessoa, para um mínimo de 2 pessoas, nas seguintes datas:
2018: 15NOV & 06DEZ
2019: 10JAN/21FEB/14MAR/11ABR/16MAY/13JUN/18JUL/22AGO/12SET/17OUT
Cidade
A
B
Cidade do Cabo (3nts)
Fountains 4*
Holiday Inn 4*
Outdshoorn (1nt)
El Dorado 3*Sup
Hlangana 4*
Knysna (1nt)
Graywood 3*
Knysna Log Inn 4*
Cape Town (1nt)
Fountains 4*
Holiday Inn Cape Town 4*
Preços por pessoa:
US$
US$
Apto Duplo
979
1083
Apto individual
1180
1264
Criança 6-11 anos (com 2 adultos)
139
208
Os preços incluem:

Traslados regulares em português/espanhol, incluindo 1 mala e 1 bolsa de mão por pessoa

Hoteis mencionados ou similares, com café da manhã
Os preços excluem:

Parte aérea e qualquer outro item não mencionado como incluído.

Taxa de remessa internacional.
:
Os preços excluem:
Parte aérea e qualquer outro item não mencionado como incluído.
Taxa de remessa internacional.

Documentos necessários:- Passaporte com validade superior a 06 meses. - Vacina de Febre Amarela Internacional.
Formas de Pagamento: (Câmbio de venda New IT) - Todo o pacote em até 10 vezes em reais, sendo uma entrada de
25% e saldo em 09 vezes .Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio

