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MARAVILHOSA 
 

SAÍDAS NAS SEGUNDAS EM REGULAR GARANTIDAS EM PORTUGUÊS JULHO - 

OUTUBRO 2021 

 
DIA 1 BRASIL / AMÉRICA DO SUL – JOHANNESBURGO - SEGUNDA  
Partida em voo regular para Joanesburgo. Chegada e traslado ao hotel na região de Sandton, a 5 minutos a pé da 
famosa 'Mandela Square' 'Sandton City.  
Excursão opcional para passageiros que chegam no máximo às 11h: Excursão de meio dia pela cidade de Joanesburgo 
e Soweto. 

 
DIA 2 JOHANNESBURGO/ABELANA PRIVATE GAME RESERVE (Distancia 500 km aproximadamente desde Johannesburgo 
e 25 km do Parque Nacional Kruger) - Terça  
Meia pensão. Após o café da manhã, saída por estrada para a Reserva Privada Abelana, através da província de 
Mpumalanga. No caminho, contemplaremos algumas das maravilhas da região, como Bourke's Luck Potholes, no Blyde 
River Canyon e a Janela de Deus (as visitas podem variar dependendo do tempo disponível e das condições climáticas). 
Chegada e jantar no Lodge. 
 
DIA 3 ABELANA PRIVATE GAME RESERVE - Quarta  
Pensão completa. De madrugada, safari matinal em um veículo 4x4 na reserva particular de Abelana em busca dos famosos 
5 'Big 5' '. Retorno ao Lodge para café da manhã e almoço. Safari à noite em um veículo 4x4 para finalmente retornar ao  
Lodge, onde será servido um jantar delicioso. 
Nota: O Lodge fornecerá lunch box. 
. 
 
DIA 4 ABELANA PRIVATE GAME RESERVE /JOHANNESBURGO/ CIUDAD DEL CABO. Quinta 
Café da manhã e almoço embalado. De madrugada, safári matinal em um veículo 4x4 na reserva particular de Abelana em  
busca dos famosos "Big 5". Retorno ao hotel para o café da manhã. Após o café da manhã, partida para Joanesburgo 
(aeroporto OR Tambo) para voo doméstico para a Cidade do Cabo (o vôo deve ser entre as 19h e as 21h10). Chegada e 
traslado ao alojamento. (Voos não incluídos) 
Nota: O Lodge fornecerá lunch box. 
 
DIA 5 CIDADE DO CABO - Sexta  
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Excursão regular opcional de língua portuguesa de dia completo: Cidade do 
Cabo e Vinhedos (sexta-feira) Destaque da cidade: a estátua de Jan van Riebeeck, o Castelo da Boa Esperança, o Museu da 
África do Sul ou os edifícios da Casa do Parlamento . Nas vinhas, faremos uma visita panorâmica a Stellenbosch, uma bela 
cidade colonial caracterizada por seus edifícios em estilo arquitetônico holandês. Finalmente, faremos uma degustação de 
vinhos em uma vinícola local. Transfer para o seu hotel. 
 
DIA 6 CIDADE DO CABO - Sábado  
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Excursão regular opcional de língua espanhola em um dia inteiro à Península do 
Cabo (sábados), uma das principais atrações ao sul da Cidade do Cabo. Pela estrada, chegaremos ao Cabo da Boa 
Esperança e Cape Point, no Parque Nacional da Península do Cabo. Na rota, visitaremos a Duiker Island (Seal Island) e uma 
colônia de pingüins na Boulders Penguin Nature Reserve, na Simon Town. Transfer para o seu hotel. 

 
DIA 7 CIDADE DO CABO / saida para a sua cidade de destino. Domingo 
Café da manhã. Resto do dia até a partida de avião de volta ao Brasil. Fim dos nossos serviços 
 
 
*Para saber: Os veículos Safari têm capacidade para 8 passageiros no máximo. O guia de língua portuguesa revezará 
nos diferentes veículos, garantindo pelo menos um dos safaris em português. 
 
*Crianças de todas as idades são bem-vindas no Abelana River Lodge, mas somente a partir dos 6 anos de idade 
elas podem participar dos safaris acompanhados pelos pais.  
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Hotéis esperados ou similares  

 

CATEGORIA UNICA 4*  

Johannesburgo/SANDTON The Maslow BB 
  

Abelana Private Game Reserve Abelana River Lodge FB 
  

Cape Town The Onyx BB 
   

 
 

 

PREÇOS em USD válidos desde 05 JULHO a 31 OUTUBRO 2021  
Saídas: SEGUNDA 

 
SAÍDAS SEMANAIS GARANTIDAS DE MAIO A OUTUBRO 2020 

 
Minímo 2 pax 

 

Por Pessoa em DBL Por pessoa em SGL 1 criança – até 11  
    

USD 1.115 USD 1.519 USD 489  
    

 

 

Serviços incluídos: 
 

❖ Traslado de chegada ao aeroporto  de Johanesburgo (OR Tambo) e Cidade do Cabo em língua 
portuguesa 

 
❖ Transporte em combi / ônibus (dependendo do número de participantes) com guia em português 

durante toda a viagem. 
❖ Safaris fotográficos em veículo 4x4 aberto com guia em espanhol na Reserva Privada. 

 
❖ Acomodação e café da manhã em Johannesburgo e Cidade do Cabo, em hotéis especificados. 

 
❖ 2 noites de estadia no Abelana Private Reserve com uma pensão complete 

 
❖ Visitas panorâmicas em Mpumalanga, sujeitas à disponibilidade e condições climáticas. 

 
❖ Assistência telefônica em português durante toda a estadia. 

 
❖ Maleteiros em hotéis e aeroportos. 

 

Serviços não-incluídos: 
❖ Voos domésticos ou internacionais. 

❖ Taxas de aeroporto domésticos ou internacionais. 

❖ Dicas e despesas de natureza pessoal, como bebidas nas refeições, etc. Qualquer outro serviço que não 

tenha sido especificado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 

 


