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O melhor da Africa do Sul com Bonnie Braga  - 12-25 de outubro 2018 

SAFARI – GARDEN ROUTE E CAPETOWN  

Dia 1-2:  Kapama River Lodge, Kapama Private Game Reserve    

Todos os países do mundo exibem uma diversidade, mas a África do Sul, estendendo-se 

desde os leões no Parque Nacional Kruger para a icônica Montanha Mesa na cidade do 

Cabo, dispara. Desfrute os vales da Winelands, a vida eletrizante da cidade do Cabo,  a 

sinfonia da primavera em Namakwa, de flores silvestres ou iSimangaliso do KwaZulu-

Natal Wetland Park, com cinco ecossistemas distintos, atraindo os visitantes com as 

zebras e os golfinhos - há algo aqui de interesse, para qualquer pessoa de qualquer 

idade. Embora o país possua seu quinhão de problemas, os sul-africanos são um dos 

povos  mais otimistas, acolhedores e bem humorados, que você encontrará em qualquer 

lugar, desde os agricultores no norte rural que os aconselharão a dirigir com cautela nas 

estradas de terra,  e as crianças de Khayelitsha, desejando molo ('bom dia' em Xhosa). 

Estendendo-se através de 13 000 hectares, para a área de Kruger, na África do Sul, 

Kapama Private Game Reserve oferece uma experiência autêntica de safari africano. A 

reserva oferece uma variedade de acomodações elegantes em quatro lodges refinados e 

bush camps (acampamentos). Oferecendo uma ampla gama de opções, desde um safari 

africano tradicional a suites de luxo superior. Kapama é o lar do Five Big e é conhecido 

por suas experiências de vida selvagem diversificada, que podem ser desfrutadas em 

uma das muitas unidades jogos, oferecendo encontros fascinantes com abundante vida 

selvagem. Visitantes podem esperar uma variedade de atividades maravilhosas, 

incluindo: jogo excelente de visualização, desfrutar uma experiência de spa relaxante e 

ver as estrelas no céu africano, depois de um jantar a luz de vela. 

Roteiro do Dia 

À chegada ao Aeroporto Internacional de Joanesburgo, você é atendida por um 

representante da operadora africana e escoltado ao ônibus.                             

Traslado para o Kapama Game Reserve. 2 pernoites: Kapama River Lodge  

Kapama Game Reserve está localizado nas proximidades de Eastgate do aeroporto, com 

o lodge que oferece traslado em veículo aberto.  A localização do Kapama fica na região 

central do Lowveld, perfeita para explorar as inúmeras atrações nas proximidades.  Ao 

norte da Cordilheira do Drakensberg, majestoso palco de fundo para esta hospedaria de 

caça privada contemporânea, na região Greater Kruger National Park.   

O River Lodge situa-se dentro  do Kapama Game Reserve e apresenta a mistura perfeita 

entre acomodações luxuosas com 64 quartos, com cama grandes. Cada um dos 

espaçosos quartos dispõe de um banho privativo completo e desfrutem da vistas 

panorâmicas sobre esta Reserva do Big 5.  As áreas de entretenimento central para 

hóspedes central incluem uma sala de estar, bar, piscina, biblioteca.  

As refeições em estilo buffet com uma variedades de pratos africanos, e safaris noturnos 

com pessoal qualificado.   

Atividades - Caminhadas Game Drive Bush   
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Opcional - River Lodge Spa  

Game Drive  

Em todas os lodges do Kapama, duas unidades diárias de caça estão disponíveis e são 

incluídas na agenda. Acompanhado por um hábil ranger e tracker, os hóspedes podem 

esperar encontrar uma gama diversificada de espécies de animais e aves em unidades de 

caça. Como se trata da reserva do Big Five, é possível ver o leão, o leopardo, o elefante, 

o rinoceronte e o búfalo num safari de dois dias em Kapama Private Game Reserve.   

O dia começa com o despertar entre 05:00h e 05:30h. Chá, café e biscoitos são 

oferecidos antes de sair ao amanhecer. Sempre é emocionante  ver o grande Game, e  

existem muitas outras espécies menores que também são cativantes, e entusiastas em 

observação de pássaros terá o prazer enorme em observar as aproximadas 350 espécies 

de aves registradas na reserva. No meio da caça, há uma parada para bebidas quentes e 

petiscos, antes de retornar para o lodge, por volta das 09:00 para o café-da-manhã 

completo. Durante todo o dia, é provável que você vera a vida selvagem ao redor do 

lodge - antílope Niala e macacos Vervet são frequentes visitantes... 

Por volta das 15:30h, todo mundo se reúne para um lanche, antes de sair com sua ranger 

e tracker para a unidade da caça da tarde através da reserva. No caminho, você vai parar 

para uma bebida sundowner e terá a oportunidade de esticar as pernas, ao ver o por-do-

sol sobre os picos distantes das montanhas de Drakensberg.   

Ao cair da noite, os animais noturnos dos bosques saem. O tracker qualificado verificará 

o ambiente, usando um holofote, que ilumina nos olhos dos animais. Uma variedade de 

espécies completamente diferentes pode ser vista de noite, na volta para o lodge.  A 

chegada no lodge é geralmente por volta das 19:00 h, permitindo tempo para relaxar 

antes de desfrutar um suntuoso jantar. 

Caminhadas pela Floresta  

Sinta a África sob os seus pés, em uma caminhada pela floresta a pé, com um ranger  

altamente treinado. A experiência oferece um encontro íntimo com a natureza e vida 

selvagem, e plantas medicinais, e outras são identificadas ao longo do caminho.  

Rangers também ensinam caminhantes a rastrear animais selvagens de maneira 

tradicional, usando pegadas de animais e scat.  Especialista em rastreadores são capazes 

de dizer o sexo de muitos animais apenas de suas pegadas. Animais grandes e perigosos 

são evitados em caminhadas, mas muitas outras espécies podem ser vistas de uma 

distância segura, ao nível do solo. Uma jornada a pé, através de Kapama Private Game 

Reserve é um encontro verdadeiramente memorável e autêntico. 

River Lodge Spa  

Rodeado de quietude e varrendo o bushveld, o Centro de Bem-Estar de Kapama tem 

tratamentos de spa de safári. Considerado um dos melhores spas de safári na África, as 

seis suntuosas salas de tratamento, estão localizadas ao redor de uma piscina central, 

evocando uma sensação de calma.   
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Enquanto produtos dermalogica e matisse são usados no spa, cinco tratamentos criados 

exclusivamente, de inspiração africana, são também na agenda, para fornecer completo 

relaxamento e rejuvenescimento.  Inscreva-se nas quatro horas Momentos de Milagre de 

Marula, que inclui um body wrap, massagem facial, e muito mais- ou optar por outros 

tratamentos, como Kapama Pinotage Bliss, que usa produtos de videira-infundido, ou o 

tratamento Sensual de Marula a vapor. Vários tratamentos também estão disponíveis 

para casais.  A agenda de tratamentos de spa de safári de luxo inclui uma gama 

completa de tratamentos corporais e de beleza. 

Altamente treinados e terapeutas de beleza experientes permanecem a par das 

tendências de tratamento global, dando-lhes um toque exclusivo africano para o Centro 

de Bem-Estar do Kapama. Após o seu tratamento, dê um mergulho na piscina ou relaxe 

sob um céu florestal, antes de voltar para o seu luxuoso alojamento.   

Alternativamente, se você desejar se exercitar, o mini-ginásio está totalmente equipado. 

Há cardio e equipamentos de levantamento de peso, dependendo se você quer fortalecer 

ou criar  músculo. Garantido é que uma visita ao Centro de Bem-Estar que irá energizar 

e elevar o seu espirito para o dia. 

Incluido  - Pensão Completa e Atividades  

Dia 3:  Misty Mountain Country Lodge, Mpumalanga Highlands   

Mpulmalanga Highlands são um parque de diversões para os amantes de natureza e 

aventura. Um número de encantadoras aldeias campestres, de alta altitude, é espalhado 

num mar de fazendas de gado, que são intercaladas com inúmeros locais de pesca de 

trutas e refúgios de montanha. Além da truta e vilas típicas da paisagem em terras altas,  

a flora e a fauna também são as principais atrações. 

Roteiro do Dia  

Depois das atividades de caça de manhã e café-da-manhã, traslado via Panorama Route, 

para pernoite no hotel em LongTom Pass.  Jantar no hotel.               

Pernoite: Misty Mountain Country Lodge  

Misty Mountain é um estabelecimento famíliar, informal, amigável, e relaxante. 

Pertence e administrado pela família Sheard, desde 1974, a Misty Mountain é um lugar 

de tranquilidade e beleza natural – um lugar ideal para relaxar, descansar e ficar longe 

de tudo. Funcionários simpáticos e prestativos irão garantir que você tenha uma estada 

memorável.  

Atividades - Panorama Route  

Visite os majestosos pontos turísticos naturais, incluindo God’s Window, Bourke’s  

Luck Potholes, Three Rondavel e Blyde River Canyon – o terceiro maior canyon deste 

tipo no mundo. Esta é uma das rotas mais cênica na região, oferecendo uma vista 

magnífica, paisagens dramáticas e cachoeiras requintadas. 

Incluido - Ingressos  
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Excluido- Almoco  

Dia 4:  The Beach Hotel, Port Elizabeth  (4ª. feira, 10 de outubro)  

Port Elizabeth ou PE é conhecido como a cidade amigável e a cidade do vento, e espero 

que se você ficar aqui você terá a chance de experimentar o primeiro e não o último. 

Port 1, programa patrocinado pelo governo para fornecer uma ligacão entre o Cape 

Dutch e o Xhosa. O pequeno porto cresceu tanto que a partir daí,  hoje é a portade 

entrada para o Garden Route, bem como reservas de caça do Eastern Cape e praias.   

Roteiro do Dia  

Traslado para Johannesburg e voo para Port Elizabeth. Encontro com guia falando 

inglês e assistido pelo seu treinador e condutor.          

Pernoite em Port Elizabeth, no Beach Hotel. Jantar no hotel. Pernoite:  The Beach 

Hotel. 

Situado a poucos passos da mundialmente famosa Hobie Beach, e adjacente ao mundo 

do entretenimento,  Boardwalk Casino, o Beach Hotel é provavelmente o mais atraente 

marco ao longo da magnífica e amigável praia. O trecho seguro, levemente inclinado de 

areia dourada, Hobie Beach é o playground ideal para esportes aquáticos, com 

banhistas, gladiadores, iates e surfistas desfrutando deste trecho do oceano. O Beach 

Hotel também oferece uma escolha de 3 restaurantes exclusivos, uma bela piscina e 

deck para aqueles preguiçosos dias de verão. 

Atividades  Ginger Restaurant   

A atmosfera é amigável, arejado e chique e a comida de uma combinação dos melhores 

e mais frescos ingredientes que por sua vez, criam sutis pratos com sabores distintos e 

influência do East Cape.  Desfrute as vistas espetaculares do oceano, o serviço superior 

e experimente o sabor bud. 

Incluido  

Jantar - Excluido  

Voo domestico JNB - PLZ  

Dia 5:  Tsitsikamma Village Inn, Tsitsikamma National Park    

Grande parte da floresta indígena nesta parte oriental do Garden Route, cai dentro do 

Parque Nacional Tsitsikamma. O parque não é apenas um refúgio de tirar o fôlego para 

a fauna e flora indígena, mas também para a vida marinha. Um cinto de conservação 

marinha forma parte do parque, alongamento de cinco quilómetros e meio para o 

oceano. 

Roteiro do Dia  

Partida de Port Elizabeth e dirigir ao próximo destino no Garden Route. Check in no seu 

hotel.  Tarde livre para explorar o Parque Nacional Tsitsikamma.  
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Pernoite: Tsitsikamma Village Inn  

Tsitsikamma Village Inn, localizado na aldeia de Storms River, no bonito Garden 

Route, oferece uma forma única de alojamento. A maioria dos nossos quartos está 

situada em torno de uma típica vila verde. Estes edifícios representam muitos dos estilos 

diferentes do edifício que foram encontrados Cape Colony durante os anos de 1800. O 

restaurante de Martha Oude serve saudáveis e deliciosos cafés-da-manhã, almoços e 

jantares. Outros restaurantes populares incluem o Hunter’s Pub e o informal Café 

Bacchus.  Ao lado do hotel, é o restaurante Marilyn’s 60, onde podem desfrutar de uma 

viagem ao Memory Lane, com os motociclos, automóveis, recordações e um menu de 

restaurante típico. Desfrute do Ale ou Lager na cervejaria Tsitsikamma Micro, que 

também oferece uma série de outras cervejas artesanais sul-africanas. O hotel é uma 

excelente base para explorar as atrações naturais e aventuras opcionais da região, e 

existem muitas maneiras de fazer isso a partir de trilhas, mountain bike e passeios de 

arvorismo topo de árvore e bungee jumping a cavalo. Entre excursões, os hóspedes 

poderão relaxar junto à piscina espetacular, agendar o salão de cabeleireiro ou entreter-

se na sala de jogos. Há wi-fi gratuito disponível em todo o hotel. As comodidades 

incluem cobertores elétricos, ar condicionado/aquecimento, televisão e uma estação de 

chá/café. O hotel é conhecido pela sua boa comida, o charme do velho mundo e tem 

sido um dos favoritos por muitos anos! 

Atividades - Tsitsikamma National Park  

Incluido  Ingresso para o Tsitsikamma National Park  

Jantar  

Dia 6:  Knysna Log Inn, Knysna    

Aninhado entre as imponentes  Outeniqua Mountains e o Oceano Índico, e cercada por 

florestas de renome mundial, Knysna oferece uma riqueza de atividades para os 

visitantes. A bela lagoa e mais de oito praias fornecem oportunidades para mergulho, 

surf, canoa, iates, jet ski, barco, pescar, caminhar na areia fofa ou dar passeios de balsa. 

Vários mercados oferecem produtos organicos, comida deliciosa, plantas nativas e uma 

atmosfera social. Montanhas, vales, lagos, florestas e riachos estão prontos a serem 

explorados. A região não é conhecida como o "jardim do Éden" por nada! Uma rota de 

observação de pássaros está disponível para os avidos observadores de pássaros. 

Campos de golfe de classe mundial estão à sua porta. E claro, a área é famosa para as 

cabeças de Knysna e ostras deliciosas. 

Roteiro do Dia  

Partida cedo para Knysna e traslado para a barca, para Featherbed  Nature Reserve 

(sujeitos, tendo reaberto após os incêndios). Desfrute de uma caminhada ao redor da 

reserva, seguida de almoço. Depois check in no hotel, à tarde livre para explorar a pé, 

Knysna.   

Jantar por conta própria.   

2 pernoites: Knysna Log Inn 
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Construído em 1998, a Knysna Log-Inn Hotel incorpora um conceito "indígena" que 

combina o caráter e o espírito das florestas indígenas circundantes com história 

iromântica de Knysna. Remontando à história de Knysna Log requintadamente sólidas 

torres Yellowwood para cima, para as treliças o magnífico martelo escandinavo, e os 

raios de sol inundando através das janelas de vitral, iluminando a escadaria de madeira 

amarela sólida. 57 quartos de luxo o convida para relaxar com conforto e estilo. Cada 

quarto está equipado com ar condicionado, ventiladores de teto, cofre eletrônico, 

controle remoto, TV (M-Net, e canais de esporte e locais), telefones com discagem 

direta, secadores de cabelo e área de chá/café. A exuberante área da piscina tropical é 

casa para uma temporada anual de natação, deck de madeira para banho-de-sol, hidro e 

sauna. 

Atividades  - Featherbed Nature Reserve   

Featherbed é uma reserva natural privada, registrada e um património sul africano, no. 

59. É um puro pedaço de paraíso situado sobre a cabeça ocidental de Knysna e é 

acessível por barca somente. A fim de proteger o esplendor da beleza natural, o acesso à 

reserva é controlado. Os números de visitantes são limitados, só são permitidas na 

companhia de guias de especialista da reserva. Esta excursão diariamente de 4 horas 

necessita de reservas antecipadamente. É um passeio maravilhoso para todas as idades e 

níveis de aptidão. Calçado confortáveis é recomendado e lembre-se de trazer sua 

câmera, chapéus e protetor solar no verão e um casaquinho para quando estiver na barca 

no inverno. A reserva natural oferece atividades de aventura de Knysna imperdiveis. 

Uma atividade de férias em família ao ar livre perfeita para ser apreciado por ambos os 

jovens e idosos. 

Incluido Featherbed barca, escalada & almoco.  

Dia 7:  Knysna Log Inn, Knysna  (Sabado, 13  de outubro)  

Roteiro do Dia  

Café-da-manhã.                                           

Junte-se ao seu guia em um passeio da Lagoa de Knysna e Companhia de Ostra, 

seguido de almoço.                                 

À tarde você será levado para a cervejaria de Mitchell, praticamente um ícone em 

Knysna, para algumas dicas da indústria cervejeira, e para desfrutar de uma degustação 

de cerveja.                                                              

Jantar por conta própria. 

Atividades Almoco Knysna Lagoon Oyster Tour  Mitchells Brewing  

Tour Knysna Lagoon Oyster   

A cidade costeira de Knysna e Ostras andam juntas como champanhe e caviar, mar e 

céu, brisas de verão e cervejas geladas. Se você é mais do que um pouco intrigado com 

ostras, então junte-se a turnê da Lagoa de Knysna para a espetacular experiência final de 

ostra na lagoa de Knysna. Aprenda tudo que há a saber sobre um das iguarias mais 

amadas do mundo, provar a diferença entre ostras selvagens e cultivadas, tudo enquanto 

cruzando a lagoa para as cabeças e redondezas.  Fazer perguntas, tirar a foto, apreciar 
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seu paladar - todos a bordo do nosso Oyster Boat, com um pequeno grupo de 

convidados. O cruzeiro inclui  vinho branco e ostras para degustação, de cortesia. Ostras 

extras estão disponíveis em pre-solicitacão, para desfrutar no barco. O cruzeiro inclui 

uma experiência educacional sobre ostras, vinho branco de cortesia e meia dúzia de 

ostras frescas por pessoa. Os cruzeiros partem diariamente do restaurante Whet 

(anteriormente Quay Four), na ilha de Thesen. Lembre-se de levar sua câmera, protetor 

solar, chapéu de sol e capa (por via das duvidas!) E o barco perfeito para a família e 

crianças de todas as idades. 

Cervejaria Mitchells  

Cervejaria de Mitchell foi iniciada em 1983 em Knysna por Lex Mitchell. Ele começou 

formando apenas do Forester Lager e Bosun’s Bitrer para ser distribuído em Knysna. 

Nosso atual brewmaster, Dave McRae, começou a fabricação de cerveja por Mitchell 

em 1984. Desde então, cinco cervejas foram adicionadas ao nosso repertório e são 

distribuídas nacionalmente. Este ano uma cidra de maçã pura junta-se a Cervejaria o 

Mitchell, e está estável.   

Nossas cervejas são completamente naturais, feitas com fermento, água, lúpulo e cevada 

100% ,e não contêm produtos químicos nem conservantes artificiais. 

Incluido Knysna Oyster Tour, almoco e Cervejaria.  

Diay 8:  Turnberry Boutique Hotel, Oudtshoorn    

Oudtshoorn é famosa por suas avestruzes e as magníficas Cango Caves. Localizado ao 

longo da renomada Rota 62,  que leva os motoristas passando por uma inspiradora vista 

após outra, Oudtshoorn é conhecida como a Capital Mundial da Avestruz:  estas 

enormes aves são quase tão comuns como as pessoas nesta cidade encantadora. Além de 

avestruzes, maravilhosas penas e carne que eles oferecem, a área de Oudtshoorn 

também possui as espetaculares cavernas de Cango; o maior show de sistema de 

cavernas na África, formadas de estalactites e de estalagmites espumantes e cativantes 

formações rochosas de cavernas. 

Roteiro do Dia  

Partida de Knysna via o Outeniqua Pass e viajara para  Oudtshoorn.  Parar durante a 

viagem para visitar uma fazenda de avestruzes.                     

Continuar tour ate o hotel para pernoite e jantar.                                                        

Pernoite: Turnberry Boutique Hotel ou similar 

O hotel Turnberry **** de luxo está situado no centro da pitoresca cidade Klein Karoo 

de Oudtshoorn, África do Sul.  Uma recepção calorosa aguarda os visitantes com cofre 

n. eletrônico e um mini bar, todos os quartos com banheiro e confortáveis camas de 

casal, com roupa de cama de linho branca. Cada quarto também tem Wi-Fi gratuito. 

Relaxe em sofás de couro em nossa taberna agradável e elegante no coração do hotel, e 

desfrute de uma experiência espetacular de Braai sul africano. Passe a tarde na piscina e 

tome alguns coquetéis no pátio, com a vista para a beleza exuberante do Klein Karoo, 

ao pôr do sol. 
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Atividades  Safari Ostrich Showfarm  

Safari Ostrich Show Farm é uma fazenda de funcionamento onde visitantes verão 

grandes bandos de avestruzes em diferentes estágios de desenvolvimento nas áreas 

circundantes. Os visitantes terão com certeza toda atenção pessoal, e após a sua 

chegada, serão recebidos por um dos nossos guias poliglotas que, no decurso da visita 

explicara todos os aspectos da agricultura, da criação de animais para  a criação de 

avestruz. A turnê começa no campo de criação, com um ninho de ovos de avestruz, 

onde o primeiro estágio do ciclo de vida do avestruz é explicado. Visitantes terão a 

oportunidade de testar a força dos ovos, ficando de pé sobre eles - uma grande 

oportunidade de foto. Durante a reprodução, os visitantes observarão nas salas de 

incubadora de ovos de avestruz. Visitantes podem se sentar sobre uma avestruz e 

aqueles mais corajosos ainda podem tentar andar numa avestruz. Cada tour termina com 

uma "avestruz Derby", onde os jóqueis locais exibem suas habilidades de pilotagem. É 

garantida um passeio altamente divertido e educativo. 

Incluido  Ingresso ao fazenda Ostrich / Churrasco Jantar no hotel  

Dia 9:  Protea Hotel by Marriott Franschhoek, Franschhoek   

Uma cidades de agricultura de vinho, com uma rua principal tranquila mas ao mesmo 

tempo com zumbido, é nos últimos anos, possuidora de  2 ou 3 dos 10 melhores 

restaurantes do país. 

Roteiro do Dia 

Após o café-da-manha e check-out, dirigimos para as cavernas de Cango, para uma tour 

de 1 hora.              

Continuaremos depois na Rota 62 a Franschhoek,                        

Almoço no caminho por conta própria.                                               

2 pernoites: Protea Hotel by Marriott Franschhoek 

O encantador hotel de 4 estrelas tem vista para as montanhas e vinhedos da aldeia 

histórica de Franschhoek, perto de galerias de arte e propriedades do vinho cerca de 80 

km a leste da cidade do Cabo. Desfrute de quartos confortáveis, um restaurante de 

renome e uma piscina cintilante.  Descubra uma localização com vista para as 

montanhas majestosas e famosas vinhas da aldeia histórica de Franschhoek, cerca de 80 

km a leste da cidade do Cabo. O hotel orgulha-se de seu ambiente charmoso, estilo 

gracioso e serviço atencioso. Esta propriedade de 4 estrelas tem uma história rica, com 

uma seção que remonta à década de 1880. A própria cidade leva o nome de franceses 

huguenotes, que se estabeleceram na área no início da década de 1680, e depois de fugir 

de seu país de origem. A nossa localização conveniente é uma excelente base para 

explorar estabelecimentos culinários do Franschhoek, galerias de arte, fábricas de queijo 

e umas 25 Propriedades vinícolas mundialmente famosas.  O Protea Hotel by Marriott 

Franschhoek possui um famoso restaurante, instalações para conferências, acomodações 

de luxo e uma piscina. Atividades ao ar livre, como passeios a cavalo, golfe, mochileiro 

e pesca de trutas também podem ser organizadas.  .   

Atividades  Cango Caves  
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As espetaculares Cavernas de Cango são o país das maravilhas subterrâneas de 

formações de rocha magnífica de estalactite e estalagmite, que atrai milhares de 

visitantes anualmente. Elas se estendem mais de dois quilômetros para as montanhas 

Swartberg e os visitantes podem fazer visitas guiadas que o vento sopra em passagens 

estreitas e íngremes escadarias, juntando as cavernas maciças. 

Incluido  Cango Caves  

Excluido  Almoco  

Passaremos este dia em Franschhoek, visitando um número de vinhedos. Você é livre 

para escolher suas próprias rotas e paradas, explorando Franschhoek como você gostar 

ou preferir.   

Jantar por conta própria.   

Atividades - 10:00h. Tour Wine Train Hop on and hop off em Franschhoek  

Dia 10:  Protea Hotel by Marriott Franschhoek, Franschhoek   

Roteiro do Dia  

O tour hop on and off de trem em Franschhoek é uma das melhores maneiras de 

descobrir a verdadeira essência do vale Franschhoek – vinhas pitorescas, paisagens de 

tirar o fôlego, hospitalidade calorosa, cozinha de classe mundial, bons vinhos e uma 

história de 300 anos.   

Passageiros a bordo no hop-on hop-off tour irão experimentar uma maneira original e 

tanquila para visitar o vale de Franschhoek como eles viagem através vinhas em um 

trem aberto e um trem-onibus ao ar livre, parando em algumas das mais antigas e 

distintas propriededas de vinho da África do Sul. 

Uma combinação de trem e onibus transporta passageiros em torno de paradinhas, 

permitindo-lhes para hop-off em cada parada e experimentar as actividades em oferta, 

seja degustação de vinhos, uma turnê de adega, almoço ou simplesmente um passeio 

pelos vinhedos, e quando estão prontos, subir no trem ou ônibus para continuar o tour. 

 O tour leva passageiros direto para o coração do vale de Franschhoek, com uma 

narração focalizando a história de Franschhoek e cultivo de vinho no vale, e vistas 

únicas do vale e das vinhas.   

O tour de vinho de Franschhoek, de trem, oferece atualmente cinco hop-on hop-off 

linhas para escolher: linha azul, linha vermelha, linha amarela, linha verde e linha roxa. 

Cada linha visitando oito propriedades vinícolas, apresentando uma parte separada do 

vale Franschhoek. 

Diariamente das 10:00 h. Bilhetes disponíveis na bilheteira na estrada principal.  

Incluido Ingresso no Wine-tram Hop on/Hop off   

Excluido Almoco, Jantar  
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Dia 11:  Radisson Blu Hotel Waterfront, Cape Town  (4ª. feira, 17 de outubro) 

Cape Town é uma das mais belas cidades do mundo e um dos melhores destinos 

internacionais. Um grande número de turistas reunem-se para a Cape Town,  para 

desfrutar desta cidade única, com sua história fascinante, interessante, cultura, beleza 

natural, vinhos vencedores de prêmio e estilo de vida descontraído. Se você é um turista 

sério ou só quer apenas deitar na praia e aproveitar a vida, Cape Town irá satisfazer suas 

necessidades. 

Roteiro do Dia  

Depois do café-da-manhã, partida para Franschhoek. Viajaremos ao longo do belo 

Helshoogte Pass para Stellenbosch, parando em algumas fazendas de vinho no caminho.    

Visita a vinícola Spier, tour de adega e almoço.        

Continuaremos ate Cape Town. Você receberá uma  orientação no city-tour, antes do 

check-in no hotel.                                     

Jantar no hotel. 3 pernoites: Radisson Blu Hotel Waterfront  

Este hotel de cinco estrelas internacional espetacularmente está situado à beira do 

Oceano Atlântico, com vista para a marina privada e adjacente ao mundialmente famoso 

V & A Waterfront, com a sua deslumbrante seleção de mais de 69 restaurantes, cafés e 

bares, 400 lojas e 11 salas de cinema. É muito próximo do mar, além da magnífica vista, 

poderão desfrutar de um serviço excelente, banda larga gratis, o spa de Quantum, 

vencedor de prêmio, e  academia, a escolha de 177 quartos luxuosos e a vantagem de ter 

o Restaurante, Bar e Terraço Tobago bem lá embaixo. Se você desfrutar de um cocktail 

gelado no terraco, relaxar na piscina ou aproveitar um tratamento de spa, não há duvida 

que vai ter uma experiência memorável.  

O V & A Waterfront, as belas praias de Cape Town e muitas atrações turísticas fazem o 

Radisson Blu Hotel Waterfront, o local perfeito para negócios ou prazer. 

Atividades Spier Wine Farm  

Spier é uma das mais antigas fazendas de vinhos na África do Sul com uma história 

registrada, datado desde 1692. Embora enraizado nesta herança, Spier tem uma energia 

vibrante e consciente. Portadora de vinho premiado, pode ser emparelhado com os 

fabulosos alimentos, produzidos na fazenda ou pelos agricultores nas proximidades. A 

adega é uma das mais premiadas nas instalações do país, e a Spier Hotel oferece 

escapadas em vinhedos inspiradores, na tranquilidade da natureza. 

Spier está empenhada em fazer a coisa certa para o ambiente e as comunidades e é 

conhecido pela responsabilidade em abordagem ao turismo. A fazenda tem sido 

reconhecida por várias organizações externas, incluindo  Fair Trade in Tourism 

(FTTSA) e o Wine Industry Ethical Trade Association (WIETA). 

Em 2011, Condé Nast Traveler World Saver Award reconheceu a propriedade como o 

destino internacional top ' fazendo isso tudo '.  Spier é membro-campeão membro da 

Biodiversity & Wine Initiative (BWI), e a adega tem ISO 22000 certificação, é Fair 

Trade credenciado, organicamente certificado e segue os critérios da Integrated 

Production of Wine (IPW).  
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Iniciativas ambientais e sociais de Spier são muitas e variadas e incluem maneiras de 

reduzir o uso de água. 100% de seus efluentes e mais de 80% dos seus resíduos sólidos, 

é reciclado. Spier apoia comunidades locais através do projeto treepreneur, que 

incentiva as pessoas em comunidades mais pobres, para plantar árvores em troca de 

bens essenciais. A propriedade também oferece suporte a empresários ajudando-os a 

criar microempresas ligadas à Spier. 

Incluido Propriedade de vinho da Spier, degustação de vinho e almoco  

Dia 12:  Radisson Blu Hotel Waterfront, Cape Town  

Roteiro do Dia 

Depois do café-da manhã, você vai conhecer seu guia e motorista para uma excursão de 

dia inteiro ao redor da bela península de Cape Town.                                                                      

Noite livre e jantar por conta própria. 

Atividades  Tour de um dia inteiro a península de Cape Town  

Cape Point e Cabo da Boa Esperança  

Visitar o Parque Nacional de Good Hope National Park, parte do Table Mountain 

National Park que se estende de Signal Hill no norte até ao ponto de Cape Point  no sul. 

O Good Hope Cape não é a ponta sul da África, apesar de estar na esquina sudoeste do 

Cape Peninsula, apenas uma pouco ao sul de Cape Point, no canto sudeste. Explorar 

Cape Point com seu farol, que fica a uma curta mas íngreme caminhada acima ou hop a 

bordo do funicular e você vai ser levado embora uma viagem cênica para a vista perto 

do antigo farol de Cape Point. Ao longo do tempo, os meios de transporte para o local 

de exibição  foram alterados de ônibus diesel, nomeado após o navio fantasma "Flying 

Dutchman", para um funicular ambientalmente amigável - o único de seu tipo no 

mundo. 

Incluido Ingresso ao Cape Point e Boulders.      

Excluido  Trem funicular ao farol, Almoco & Jantar por conta propria  

Dia 13:  Radisson Blu Hotel Waterfront, Cape Town   

Roteiro do Dia  

Se o tempo permitir, traslado após o café-da-manhã, para a estacão de Table Mountain 

Way. Passe a manhã em Table Mountain.                                    

A tarde livre no V & A Waterfront para compras de souvenir de última hora.                      

No final da tarde você se reúnem na recepção e serão levados para o Gold Restaurant, 

para jantar de despedida. 

Atividades   Jantar em Table Mountain no Gold Restaurant  

Recomendacões  V&A Waterfront  
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Table Mountain  

Sem dúvida alguma Table Mountain que faz Cape Town uma cidade única. Estando 

mais de 1000m acima do nível do mar, é o ícone que faz Cape Town instantaneamente 

reconhecível. É um símbolo, um playground, um retiro espiritual e um cartão de grande 

atração para os turistas. Tão estreitamente associada com a identidade de Cape Town é 

Table Mountain, que uma visita à cidade não é completa sem ter caminhado ou tomado 

o teleférico até o topo. 

Gold Restaurant  

GOLD Restaurant é uma experiência de Pan-Africano vibrante, eclética, no coração de 

Cape Town. Oferece uma noite de festa opulenta com um buquê exclusivo de 

entretenimento ao vivo, num cenário místico africano de árvores e tendas, em um pátio 

interior da cidade mergulhada na história antiga e OURO.   Uma noite típica no GOLD 

Restaurant começa com a batida do tambor djembê. Um círculo de tambores interativo 

oferece-lhe a oportunidade de participar e aprender como tocar o djembe. Em breve, 

você vai tocar o tambor nos ritmos e sons da África.  Depois de bater as peles dos 

tambores,  você podera acalmar suas mãos em uma cerimonia tradicional de lavagem 

das mãos, ao ser levado para os pátios antigos. 

V&A Waterfront  

Situado entre a ilha de Robben e Table Mountain no coração do porto de trabalho de 

Cape Town, V & A Waterfront tornou-se o destino mais visitado da África do Sul. 

Situado num cenário de magníficas vistas do mar e montanha, locais de compras e 

entretenimentos emocionantes são misturados com escritórios imaginativos, hotéis de 

classe mundial e apartamentos de luxo. O Waterfront é o coração da indústria do 

turismo de Cape Town. 

Incluido – hotel com café da manha  

Dia 14:  Partida    

Roteiro do Dia           

Ultima manhã em Cape Town. Check out do hotel, traslado ao aeroporto para voo de 

regresso.  

Excluido:   

- Todas as despesas pessoais como telefonemas, gorjetas, lavanderia                                  

-Seguro de viagem                                     

- Todas as refeições não estipuladas acima         

- Concierge (será cobrada no hotel)          

- Todos os itens opcionais / taxas de entrada adicionais não mencionados acima                         

- Taxas de visto (se aplicável)          

- Bilhete aéreos domésticos e internacionais – passagens aéreas: chegada em 

Johanesburgo dia 12/10.18, bilhete aéreo Johanesburgo a Port Elizabeth dia 15/10/18 e 

bilhete aéreo de regresso de Capetown para seu destino final.  
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 Favor notar:  

- Qualquer dos alojamentos mencionados que não estiver disponível, reservamos o 

direito de substituí-lo por uma acomodação alternativa similar.                        

- O preço está sujeito a flutuações cambiais.                                

-Favor solicitar nossos termos & condições. 

Preço por pessoa mínimo 14 pessoas em twin / duplo: ZAR60290 = USD5149.00 ** 

Preço em single:   ZAR 80590 = USD6882.00 

O pagamento pode ser feito em ate 8 prestações – deposito de 20% no ato da 

confirmação, e pagamento final ate 10/9/18.  Para saber o cambio e detalhes da 

Conta da Turismo Classico – Itau ou Bradesco – Sra. Liliana Couto – 021-2523-

3390. 
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