África do Sul em 2019 – 6 Noites
Saídas: Às segundas-feiras de 07 de janeiro a 16 de dezembro
Visitando: Joanesburgo, Mpumalanga, Parque Kruger, Cidade do Cabo
▪ Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto em Joanesburgo com guia/motorista falando português;
▪ Transporte em ônibus, minivan ou carro com guia/motorista falando português durante todo
circuito;
▪ 06 Noites de hospedagem nos hotéis escolhidos em apartamento Standard com café da manhã
nos hotéis de Joanesburgo e Cidade do Cabo e meia-pensão na área do Parque Nacional Kruger
(01 noite em Joanesburgo, 02 noites na área do Parque Kruger, 03 noites na Cidade do Cabo);
▪ Taxas hoteleiras incluídas;
▪ Visita panorâmica à província de Mpumalanga (Bourke’s Luck Potholes e Cânion do Rio Blade);
▪ Ingressos para o Parque Nacional Kruger;
▪ Safári de dia inteiro em veículo aberto 4X4 no Parque Nacional Kruger com acompanhamento
de guia falando português;
▪ Visita panorâmica de Pretoria incluindo o Church Square (sem ingressos) com acompanhamento
de guia falando português;
▪ Assistência telefônica em português durante toda viagem;
▪ Seguro de viagem Intermac Gold;
▪ Bolsa de viagem.

Preço por Pessoa em Dólares:
Categoria
Classic
Superior
Luxury

Período
07/01 a 16/12
07/01 a 31/03
01/04 a 30/09
01/10 a 16/12
07/01 a 16/12

Duplo
USD 960.00
USD 1020.00
USD 970.00
USD 1020.00
USD 1260.00

Individual
USD 1250.00
USD 1350.00
USD 1260.00
USD 1350.00
USD 1750.00

Criança (1)
USD 530.00
USD 560.00
USD 530.00
USD 560.00
USD 640.00

(1) Criança menor de 12 anos em apartamento Duplo acompanhada por 2 adultos.
(2) Os preços não incluem o Imposto de Remessa ao Exterior - IRRF e são sujeitos a alteração até
a efetivação da reserva.

Consulte-nos sobre os hotéis previstos, o financiamento sem juros, as melhores
tarifas aéreas e outros detalhes.
Parque Nacional Kruger – É considerado um dos melhores do mundo para safáris. Este parque ocupa uma área de quase 2 milhões de
hectares, um belo habitat onde aproximadamente 147 espécies de mamíferos, mais de 500 espécies de pássaros, 114 de répteis, 3 4 de
anfíbios, 49 de peixes e 227 de borboletas vivem livres e rodeados por uma belíssima fauna. Há fortes indícios de que o primeiro homem préhistórico tenha pisado na região
entre 100 mil e 500 mil anos atrás.
O Parque Nacional Kruger é a maior reserva de animais na África do Sul e um dos maiores santuários da fauna selvagem do mundo.
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