Joias da África do Sul

10 DIAS DESDE

1.798 €

ÁFRICA DO SUL CIDADE DO CABO · PARQUE KRUGER · JOANESBURGO

(Desconto de Venda Antecipada,
taxas e combustível incluídos)

SAFARI REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL • SAÍDAS GARANTIDAS • VEÍCULO 4X4 NO KRUGER • NOVIDADE
VENDA ANTECIPADA

5 % DESCONTO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

Dia 1 Portugal/Cidade do Cabo
Partida em voo com destino à
Cidade do Cabo, via uma cidade
europeia. Noite a bordo.

Dia 7 Safari no Kruger
Meia pensão. Ao amanhecer
saída para realizar um safari de dia
completo pelo interior do Parque
Kruger. Este safari realiza-se em
Dia 2 Cidade do Cabo
veículos abertos 4x4. Depois de
Chegada. Receção por parte
passar grande parte do dia dentro
do nosso pessoal em destino e
do parque desfrutando deste safari,
transfer ao hotel. Resto do dia livre.
regresso ao hotel na Área do Kruger.
Alojamento.
Jantar no lodge na área Kruger.
Dias 3 a 5 Cidade do Cabo
Dia 8 Área Kruger/Joanesburgo
Pequeno-almoço. Dias livres à sua
Pequeno-almoço. À hora indicada
disposição. A maravilhosa Cidade
saída por estrada de regresso
do Cabo, também conhecida com
a Joanesburgo. Pelo caminho
o nome de Cidade Mãe oferece
paramos para realizar dentro
ao visitante uma variedade de
do mesmo veículo uma visita
opções, desde visitas culturais,
panorâmica da cidade de Pretória,
visitas a algum dos maravilhosos
onde se encontram alguns edifícios
enclaves que se encontram nos
tão emblemáticos como “Church
arredores, conhecer alguma das
Square” ou “Union Buildings”.
suas famosas adegas para fazer
Chegada ao hotel.
alguma degustação, conhecer
a famosa Península do Cabo da
Dia 9 Joanesburgo/Portugal
Boa Esperança ou simplesmente
Pequeno-almoço. Possível
desfrutar do especial enclave onde tempo livre até à hora do transfer
está localizada a cidade.
ao aeroporto. Partida em voo de
regresso a Portugal, via cidade de
Dia 6 Cidade do Cabo/
conexão.
Joanesburgo/Mpumalanga/ Área
do Parque Kruger
Dia 10 Portugal
Meia pensão. Transfer ao aeroporto Chegada.
à primeria hora da manhã para
apanhar um dos primeiros voos
que nos levam a Joanesburgo.
Aterramos e saída por estrada para
a Área do Parque Kruger. Pelo
caminho iremos atravessando
a província de Mpumalanga e
parando para realizar alguma visita
rápida de lugares de excecional
beleza como Bourke’s Luck Potholes
no Canyon do Rio Blyde. Chegada
ao hotel à última hora da tarde.
Jantar no lodge na área do
Kruger.

39
Nossos serviços

Partidas

Voo de linha regular, classe
Segundas.
económica (reservas em classes
Partidas desde:
especiais). Alojamento e pequeno- KLM: Lisboa/Porto.
almoço. 2 jantares (bebidas não
incluídas). Transporte em carro,
combi ou autocarro (dependendo
do número de participantes)
com guia/acompanhante em
espanhol. Safari em 4x4 aberto
pelo interior do Parque Kruger.
Visita panorâmica em Mpumalanga
sujeitas a disponibilidade de tempo
e condições meteorológicas. Seguro
de viagem.

Importante saber

Safari em 4x4 aberto pelo interior
do Parque Nacional Kruger
capacidade máxima 9-10 pessoas
por veículo, garantindo um
acompanhante de idioma espanhol
que irá rodando entre os diferentes
4x4 em caso de haver mais de 10
participantes.
Pequeno-almoço tipo piquenique
nos dias 6 e 7.

Preço por pessoa
Joias da África do Sul

Temporada

Preço

1 nov-31 dez
1 jan-31 mar
1 abr-30 set
1-21 out

1.540
1.565
1.545
1.565

Informação aérea:
KLM. Preços baseados em classe N. Sup. 29 jun-14 ago. N: 120 €.
Taxas aéreas e combustível (aprox.). AF: 335 €.
Os suplementos aéreos e datas de temporada estão baseados nos suplementos de 2018. Agradecemos reconfirmar
para 2019. Consultar outras classes de reserva.

Hotéis
Cidade do Cabo. 4 noites
Área do Kruger. 2 noites.
Joanesburgo. 1 noite

Fountains - Holiday Inn Cape Town/4★
Ingwneyama Deluxe/4★
Indaba Hotel / 4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.

