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Click here to view your Digital Itinerary 

Introdução: 
Benvido a sua viagem personalizada a Africa!  
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Todos os países do mundo tem a sua diversidade, mas a Africa do Sul, extendendo-se dos leões em Kruger National 

Park ao iconico Table Mountain in the Cape, seus vinhedos - Winelands, a vida noturna de Cape Town, as flores 

silvestres na primavera em Namakwa ou KwaZulu-Natal Simangaliso Wetland Park –com 5 eco-sistemas distintos, 

atraindo zebras e golfinhos, aqui temos sempre algo para todos de qualquer idade. . Embora o país  tenha 

problemas, os Sul Africanos sao animados, hospitaleiros e bem humorados. 

 

1º-3º. dia – 5ª. 2 de maio – sabado – 4 de maio) Kapama River Lodge, Kapama 

Private Game Reserve (reserva privada)   
 

 

Estendendo-se por 15 000 hectares, em direção a área de Kruger na Africa do Sul, Kapama Private Game Reserve 

proporciona uma experiencia autentica de um safari africano.  A reserva possui acomodações elegantes pelos 4 

lodges e acampamentos.  Oferencendo muitas opções, desde um acampamento de safari africano tradicional até 

suites elegantissimas.  Kapama é o local dos 5 Grandes Animais conhecida pela diversidade da sua selva onde 

poderemos apreciar uma das diversas viagens de carro oferencendo diversas opções de vida selvagem.  Os visitantes 

terao excelentes atividades inclusive:  conhecer a selva de carro, um spa, ver o céu estrelado africano após o jantar 

de lanterna.   

 

Roteiro dia-a-dia 

2 de maio 2020 – Johanesburgo – chegada                  

Chegada no aeroporto internacional de Johanesburgo, após as formalidades de imigração e alfandega, translado de 

carro até Kapama Game Reserve. 

 

Atividades incluidas 

 

Game Drive 

Todos os lodges de Kapama oferecem dois passeios de carro para ver os animais – incluidos no preço.  

Acompanhado por um guarda florestal habilidoso, pode-se espera encontrar uma diversidade de animais e pássaros 

durante as viagens.  Como esta é uma reserva dos 5 grandes, é possivel ver leões, leopardos, elefantes, rinocerontes 

e bufalos durante os 2 dias de safari no Kapama Private Game Reserve.  O dia começa despertanto entre 5:00hs e 

5:30hs. Chá, café e biscoitos antes da saída de madrugada.  Alem dos grandes animais, veremos outros animais 

menores tambem interessantes, e aproximadamente 350 variedades de pássaros catalogados na reserva.  No meio 

do caminho, parada para bebidas quentes e um lanchinho, antes de regressar ao lodge, por volta de 9:00hs, para um 

bom café da manhã.  Durante o dia, provavelmente veremos animais em volta do lodge – antilopes e macacos são 

visitantes frequentes, embora alguns dos 5 grandes também podem aparecer.  Por volta de 15:30hs nos reunimos 
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para um bom chá completo, antes de sair com seu guarda-florestal experto para o passeio de carro da tarde pela 

reserva.  No caminho, parada para uma bebida e esticar as pernas enquanto ve o por-do-sol nos picos distantes das 

montanhas Drakensberg.  Ao escurecer, os animais noturmos começam a aparecer.  O habilidoso guarda-florestal 

terá um holofote para iluminar os olhos dos animais.  Uma variedade de espécies completamente diferente poderá 

ser vista neste passeio noturno antes de retornar ao lodge.  Chegada prevista por volta de 19hs, a tempo de 

descansar antes de um jantar suntuoso.  

 

Caminhadas na selva 

Sinta a Africa a pé com uma visita guiada pela selva com um guarda-florestal extremamente treinado.  Esta 

experiencia oferece um encontro intimo com a natureza e a selva, inclusive conhecendo plantas medicinais no 

caminho.  

Também aprenderão a seguir rasto dos animais da selva de modo tradicional, através das suas pegadas.  Os guardas-

florestais tambem saberão distinguir o genero dos animais pelos seus rastos.  Evita-se ver os animais grandes e 

perigosos de perto mas poderão ser vistos a uma distancia segura.  Uma caminhada pela mata de Kapama Private 

Game Reserve é uma lembrança inesquecível. 

 

Opcional 

River Lodge Spa & Wellness Centre 

Em local sereno na mata, o Kapama Wellness Centre distingue-se pelo seu spa.  Considerado um dos melhoras na 

Africa, as 6 salas de tratamento cercam uma piscina evocando uma calma.                                                                             

Embora os produtos Dermalogica e Matisse sejam usados no spa, 5 tratamentos exclusivos de inspiraçao Africana 

também fazem parte do menu para rejuvenescimento e relaxar.  Muitas opçoes de tratamento dentre elas 4 horas  

Marula Miracle Moments – complete, ou Kapama Pinotage Bliss, ou o Marula Sensual Steam Treatment, com 

terapeutas altamente qualificados.  

Após o tratamento, um nado na piscina ou descansar sob o céu da mata antes de retornar a sua acomodaçao. 

Alternativamente, o “gym” complete estará aberto.   

 

Pernoite: Kapama River Lodge  Veja iBrochure 

3 de maio -  Kapama Game Reserve 

Kapama Game Reserve próximo ao Eastgate Airport com translados em carro aberto.  Perfeita base para explorer 

numerosas atrações proximas.  A cadeia de montanhas Drakensberg forma um cenario majestoso neste lodge 

contemporaneo da região do grande Kruger National Park.  O River lodge está situado dentro do Kapama Game 

Reserve, uma combinaçao perfeita de 64 acomodaçoes luxuosas e espaçosas com banheiro completo, vistas 

ininterruptas da reserva dos 5 grandes.  O local central de lazer inclui uma piscina, lounge, bar, biblioteca, e lojinha. 

Comment [A1]: zxpro 
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As refeições são estilo buffet com uma variedade de pratos africanos preparados na hora.  O preco inclui dois safaris 

por dia – manhã e tardinha em carros abertos “landrovers” conduzidos por guardas-florestais expertos.  

 
 

Base:  Full Board Plus – jantar, café da manhã, almoço e atividades por 2 noites. 

 

4 de maio – sabado - Misty Mountain, Mpumalanga Highlands   

 

As terras montanhosas de Mpulmalanga formam o playground dos amantes de natureza e aventura.  Numerosas 

aldeias espalhadas pelos ranchos na água intercalados com numerosos locais para pesca de truta e esconderijos 

montanhosos.  Além da truta e aldeias fantasticas a paisagem da flora e da fauna tambem são grandes atrações. 

Roteiro do dia 

Após as atividades da manhã e o café da manhã, translado via a rota Panoramica para pernoite no hotel em Long 

Tom Pass. Jantar no hotel.                                       

Visita a locais de paisagem natural unica como God’s Window, Bourke’s Luck Potholes, os Three Rondavels e Blyde 

River Canyon – o 3o. maior canyon deste tipo no mundo.  Esta é uma das regiões mais cenicas, de paisagens e 

cataratas unicas.. 

 

Pernoite: Misty Mountain  View iBrochure 

Misty Mountain, um estabelecimento informal e tranquilo, cujos donos – a familia Sheard, operam desde 1974, de 

uma beleza natural e local ideal para relaxar e recuperar as forças.   
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Base:  jantar e café da manhã 
 

Inclui:  ingressos 
 

Exclui:  almoço 

 

Dia 4 – domingo – 5 de maio - :  iBhayi Guest Lodge, Port Elizabeth  
 

 

Port Elizabeth ou PE é conhecida como a Cidade Amiga e a Cidade do Vento, esperando que durante a nossa 

estadia ela seja a Cidade Amiga.  Port Elizabeth foi estabelecida para acomodar os colonos ingles que foram 

trazidos pelo programa do governo para serem o estopim entre o guerreiro Cape Dutch e o Xhosa.  O pequeno porto 

cresceu desde então e hoje é a porta da Rota do Jardim, e o Cabo Leste das reservas de caça e praias. 

Dia 5 - Roteiro 

Translado ao Aeroporto de Johanesburgo para voo a Port Elizabeth (nao incluido no preço).   Chegada, translado em 

carro privado com guia falando ingles.                                   

Pernoite em Port Elizabeth.  Jantar por conta própria. 

 

 Pernoite: iBhayi Guest Lodge  View iBrochure 

Ibhayi Town Lodge 4* situado em uma aldeia verde de Walmer Central, em Port Elizabeth.  Nosso “Guesthouse / Bed 

and Breakfast” está no centro de todas as atividades de negócio e lazer da cidade, com 20 acomodações de suites de 

luxo e 4 suites para familias.  Saindo do alvoroço das lojas de Walmer, entrando em um espaço tranquilo onde o 

simples conforto de quartos com facilidade de cozinha nos permitirá relaxar no final do dia.  Para os que quiserem 

conhecer os restaurantes de Port Elizabeth, a área dos restaurants fica a 10 minutos.    
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Base: Café da manhã 

Não incluido: voo domestic Johanesburgo – Port Elizabeth (JNB – PLZ) 

 

5o. dia – 6 de maio:  Tsitsikamma Village Inn, Garden Route   
 

 

Com suas praias em terras ferteis entra as montanhas majestosas e o Oceano Indico, o Garden Route é um dos 

principais destinos de férias. 

 

Roteiro do dia 

Partida de Port Elizabeth de carro até o seu proximo destino no Garden Route. Check in no hotel.  Tarde livre para 

explorar esta pequena aldeia, sendo imperdivel a micro-cervejaria, oferecendo cervejas direto do barril. 

fternoon at leisure  to explore wonderful on-s ite  venue s  that t h is  little  v illage  has  to offer.  Not  to be missed is  the  micro-bre wery,  bre wing  up unique ly  local bre ws  availa ble  on tap. 

Pernoite: Tsitsikamma Village Inn  View iBrochure 

Tsitsikamma Village Inn, na aldeia de Storms River no Garden Route, oferece uma acomodação unica.  A maioria dos 

quartos situa-se em uma aldeia tipicamente verde.  Estes edificios são do estilo de Cape Colony durante o século XIX 

– 1800s.  O restaurante Oude Martha oferece café da manha, almoço e jantar.  Outros restaurantes populares 

proximos incluem o Hunter’s Pub e o informal Cafe Bacchus.  Ao lado do hotel, esta o Marilyn’s 60s Diner, onde-se 

pode rever motocicletas, carros, e memorabilia jantando um menu tipico.  Tome uma cerveja “Ale” ou “Lager” na 

micro cervejaria Tsitsikamma que tambem oferece outras cervejas da Africa do Sul.  O hotel é uma boa base para se 

explorer as atrações naturais e as opções de Aventura da região como caminhadas, ciclismo, andar a cavalo, etc.  

Para o lazer, piscina, salão de beleza ou sala de jogos.  Wi-fi gratis.  Os quartos te mar-condicionado / calefação, 

cobertor eletrico, TV, chá e café.  O hotel é conhecido pela sua culinaria e charme, sendo um favorito de muitos por 

muitos anos! 

 
 

Base: Café da manhã.   
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6o dia – 7 de maio  -The Robberg Beach Lodge, Plettenberg Bay   
 

 

Os exploradores portugueses a chamaram Baia Linda, fácil de dizer porque Plettenberg Bay é uma cidade pitoresca, 

charmosa com milhas de praias cristalinas, lagoas tranquilas, rios limpos, florestas e uma peninsula rochosa.  

Playground para os ricos, mansões de frente para o oceano Indico com iates luxuosos, campos de golfe e polo.  Aqui 

sentimos a tranquilidade apenas nadando nas águas mornas de uma praia segura admirando a beleza de Plettenberg 

Bay. 

Roteiro do dia 

Após o café da manha, partida para o Tsitsikamma National Park para passar a manhã no parque.  Almoço por conta 

propria, sugerimos o restaurante nas rochas.  Após o almoço partida para Plettenberg Bay.  Passando o restante da 

tarde descansando na praia ou passeando pela cidade.  Assistir o por-do-sol e jantar por conta propria. 

Praia 

Robberg Beach, 2 minutos de caminhada do lodge, popular para ver os golfinhos e as baleias, a Peninsula Robberg e 

caminhadas longas.  Esta praia de areia branca estende-se por quilometros entre a Peninsula Robberg e a Ilha 

Beacon.  A praia tem salva-vidas durante a temporada, facilidades para se lavar, um deck, local para caminhadas, 

cadeiras de praia e barracas de praia para alugar e lugar para estacionar.. 

 

2 Pernoite: The Robberg Beach Lodge  View iBrochure 

Robberg House oferece aos hospedes todo o luxo de vivere m um penthouse a alguns passos da praia.  Aproveite o 

por-do-sol no terraço de Robberg House, com uma vista panoramica do oceano e de Robberg Nature Reserve. 

Robberg House oferece uma acomodaao moderna com 5 quartos de luxo, 4 suites de luxo e uma suite de luxo com 

vista para Plettenberg Bay na rota dos Jardins da Africa do Sul.   

Pode-se tomar um café continental ou complete na sala de jantar e na veranda ao lado da piscina da Beachy Head 

Villa. 

 
 

Base: café da manhã 
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Incluido:  Ingresso para Tsitsikamma National Park 

7º. Dia – 8 de maio - The Robberg Beach Lodge, Plettenberg Bay   
 

Roteiro 

Após o café da manhã, partida para Knysna para tomar a barca para Featherbed Nature Reserve.  Após o almoço 

(ncluido), regresso a Knysna. Tarde livre para caminhar pela aldeia.  Atividades opcionais por conta propria podem 

ser organizadas.  Regresso a  Plettenberg Bay para jantar por conta propria. 

Atividades 

Opcional 

 

Featherbed Nature Reserve 

Featherbed é uma Reserva Natural privada e Patrimonio da Africa do Sul – registro no. 59.  É um paraíso do lado 

Ocidental do inicio de Knysna somente acessivel de barca.  Para proteger o esplendor da beleza natural, o acesso a 

Reserva é controlado.  As visitas são limitadas e guiadas somente.  Esta excursao de 4 horas sai diariamente e é 

preciso fazer reserva antecipada.  Excelente para todas as idades.  Recomenda-se sapatos confortaveis e não 

esquecer de levar a maquina fotografica, chapéus, e protetor solar no verão, e um casaco para o passeio de barca no 

inverno.  As atividades que oferecem são imperdiveis.  Um local perfeito para a familia ao ar livre. 

 

Knysna Lagoon Oyster Tour 

As cidades costeiras de Knysna e Oysters se combinam como champagne e caviar, mar e ar, brisas de verão e 

cervejas.  Se gosta de ostras, tome parte do Knysna Lagoon Tour – aprenda tudo sobre as ostras enquanto cruza a 

lagoa até o inicio e arredores. 

Faça perguntas, tire fotos, prove as ostras – tudo a bordo do nosso "Oyster Boat" para um pequeno número de 

participantes.  O cruzeiro inclui vinho branco local e ostras para provar.  Pode-se encomendar mais ostras antes do 

passeio para comer a bordo.   

O cruzeiro inclui uma experiencia educacional sobre a ostra, vinho branco e seis ostras frescas por pessoa. 

Os cruzeiros partem diariamente de Whet Restaurant (anteriormente Quay Four Restaurant), na Thesen Island. 

Favor levar máquina, protetor solar e um casaco fino (por via das duvidas!)  E lembre-se que o barco é perfeito para 

familias e crianças de todas as ideas são benvindas. 

 Manhã Featherbed Nature Reserve 

A tarde Knysna Lagoon Oyster Tour 

 Mitchells Brewing (cervejaria) 
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Mitchells Brewing 

A cervejaria Mitchell foi criada em 1983 em Knysna por Lex Mitchell.  Começou somente com Forester’s Lager e 

Bosun’s Bitter para ser distribuido em Knysna.  Nosso cervejeiro atual, Dave McRae, começou em 1984, e desde 

então 5 tipos de cerveja foram adicionados e distribuidos pelo país.  Este ano uma cidra pura de maça foi adicionada.  

Nossas cervejas são totalmente naturais, 100% cevada, água, lúpulos, lupulos e levedo, sem nenhum preservatido ou 

substancia quimica.                                                                                   .       

Base:  Café da manhã 

Inclui:  Featherbed ferry, caminhada e almoço. 

 

8º. Dia – 9 de maio Mooiplaas Guest House, Oudtshoorn  
 

 

Oudtshoorn é famosa pelo avestruz e as magnificas Cavernas Cango.  Situada ao longo da Rota 62, de uma beleza 

paisagistica, Oudtshoorn é conhecido como a Capital do Avestruz do Mundo: pássaros enormes são quase tão 

comuns como a populaçao desta cidade charmosa.  Além do avestruz – suas penas e carne, a area de Oudtshoorn é 

também onde se encontram as espetaculares Cango Caves; o maior conjunto de cavernas na Africa, com estalactites 

e estalagmintes e rochas de formatos interessantes.. 

Roteiro do dia 

Partida de Knysna via o Outeniqua Pass até  Oudtshoorn. .  Continuando ao hotel para pernoite e jantar.. 

Pernoite no Mooiplaas Guest House   

Excelentes acomodações com uma vista linda do coraçao de Klein Karoo. 

Viljee e Hanlie Keller lhes convida para sentir uma paz e tranquilidade na casa conhecida como Cape Dutch House. 

Jantar a luz de vela, linda paisagem, tours de avestruz,  etc. 
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Base: Jantar e café da manhã 

Inclui  Tour da fazenda de avestruz 

Dia 9 – 10 de maio :  Stellenbosch Hotel, Stellenbosch   

 

Uma mistura de arquiteturaa historica, vida de estudante, delicias gastronomicas, e avenidas de carvalhos, 

Stellenbosch é uma cidade universitaria pitoresca cercada de montanhas e vinhedos.  Um tour a pé do centro 

permitirá aos visitantes conhecer sua arquitetura bem preservada estilo Vitoriano e Holandes, assim como as varias 

galerias de arte, lojas de artesanato, boutiques de roupas e de presentes, alem de provar uma culinaria saborosa e 

bons vinhos em um dos varios restaurantes e bistros.  Stellenbosch é também a base ideal para se explorar os vinhos 

locais, com uma grande parte dos melhores vinhedos do país. 

 

Roteiro do dia 

Após um café da manhã bem cedo, check-out, de carro até as Cavernas Cango para uma hora de tour.  Continuando 

na Rota 62 to Stellenbosch.  Parada para almoço por conta propria.  

Atividades 

Cango Caves 

As Cavernas Cango são uma Maravilha subterranean de formações rochosas estalactites e estalagmites atraindo 

milhares de visitantes anualmente, estendendo-se por mais de 2 quilometros dentro das Montanhas Swartberg.  

Pode-se fazer uma visita guiada pelas passagens estreitas e escadas ingremes ligando as grandes cavernas.. 

 

Pela manhã: Cango Caves 
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2 Pernoite: Stellenbosch Hotel   

O Stellenbosch Hotel estilo boutique possui 27 quartos, construido em terras doadas pelo governador Simon van der 

Stel entre 1692 e 1701.  O edificio foi restaurado em 1987 e foi declarado patrimonio nacional.  O café da manhã é 

servido no famoso Jan Cats Restaurant onde se pode almoçar e/ou jantar por conta propria com uma variedade de 

pratos internacionais de menu a la Carte.  O Stellenbosch Hotel também possui facilidades para conferencias para 

grupos ate 80 pessoas.  O TGCSA hotel 3*está estrategicamente localizado no coração da linda e histórica 

Stellenbosch.  Museus, galerias de arte e lojas de antiguidades ficam a uma distancia a pé segura.  É o destino ideal 

para se explorer o coração dos vinhedos da Africa do Sul, Franschhoek, Paarl , Cape Town e Table Mountain, Cape 

Point, o Waterfront, a Peninsula e muitas outras atrações oferecidas pelo Cabo Ocidental. 

 
 

Base: café da manhã 

Incluido:  Cango Caves 

Não inclui:  almoço ou jantar 

10o. dia – 11 de maio:  Stellenbosch Hotel, Stellenbosch   
 

Roteiro do dia 

O dia de hoje será visitando varios vinhedos.  Livre para escolher seu proprio roteiro e paradas para explorar 

Stellenbosch como quiser.  Almoço e jantar por conta propria. 

Atividades:   

Spier Wine Farm 

Um dos mais antigos vinhedos da Africa do Sul, datando de 1692.  Spier é de uma grande energia, vencedora de 

muitos vinhos com excelente culinaria da propria fazenda ou de fazendas vizinhas.  O vinhedo é um dos mais 

premiados no país e o Spier Hotel e suas facilidades para convenções, estão situados em um lugar de natureza 

tranquila. 

Spier está cometido a fazer a coisa certa para o ambiente e as comunidades, conhecida pelo seu turismo 

responsavel.  A fazenda é conhecida por varias organizações externas como o 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 um destino internacional ‘Doing 

it All’ (fazendo de tudo).  Spier é membro Campeão da Biodiversity & Wine Initiative (BWI), e o celeiro tem 

Spier Wine Farm 
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certificação ISO 22000 certification, acreditado no Fair Trade, certificado organicamente e segue os criterios do 

Integrated Production of Wine (IPW).  

As iniciativas ambientais e sociais de Spier são muitas e variadas, inclusive como reduzir o uso da água.  100% da 

água usada, e mais de 80% dos residuos solidos são reciclados.  Spier sustenta as comunidades locais através do 

projeto “treepreneur”, que apoia as comunidades mais pobres a plantar árvores em troca de bens.  A propriedade 

tambem apoia empresários ajudando—lhes a criar micro-empresas ligadas a Spier. 

 
 

 Base:  Café da manhã 

Não inclui:  almoço, jantar 

 

11o. dia – 12 de maio - : City Lodge V&A Waterfront, Cape Town  
 

 

Cape Town é uma das cidades mais bonitas do mundo e um grande destino internacional, com uma historia 

fascinante, uma cultura interessante, uma beleza natural, de vinhos premiados e estilo de vida tranquilo.  Seja para 

conhecer a cidade ou aproveitar a praia, Cape Town tem tudo para lhe agradar. 

 

Roteiro do dia 

Partida de Stellenbosch para a Cidade do Cabo.  Visita panoramica da cidade antes do check-in no hotel..   

Recomendamos jantar por conta propria no restaurante do V&A Waterfront. 
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Pernoite: City Lodge V&A Waterfront   

De localização central e porta para o vibrante e dinamico V&A Waterfront, pequena caminhada de Cape Town CBD, 

proximo a estrada N2 e 15 minutos do aeroporto internacional.  Piscina e spa disponivel para os hóspedes.  

 
 

Base:  Café da manhã 

12o. dia – 13 de maio:  City Lodge V&A Waterfront, Cape Town   

Roteiro do dia 

Após o café da manhã, visita guiada de carro para conhecer a peninsula de Cape Town.                                                   

Noite livre, jantar por conta propria.  

Atividades 

 

Tour de Cape Peninsula 

Cape Point e Cape of Good Hope 

Visita ao Parque National do Cabo da Boa Esperança, parte do Parque Nacional Table Mountain estende—se de 

Signal Hill no norte até Cape Point no sul.  O Cabo da Boa Esperança não é o ponto mais sul da Africa, embora esteja 

situado no sudoeste de Cape Peninsula, um pouco ao sul de Cape Point no sudeste.  Explore Cape Point com seu 

farol – uma caminhada curta de subida ingreme, ou tome um funicular para ver a paisagem proxima ao antigo farol 

de Cape Point.  Com o tempo, o meio de transporte para ver o farol mudou de um onibus diesel conhecido como o 

navio fantasma “Flying Dutchman”, para um funicular unico no mundo.   

 

Inclui:  Ingresso para Cape Point e Boulders. 

Exclui:  Furnicular, trem para o farol / Almoço e jantar por conta prória 

 

13o. dia – 14 de maio:  City Lodge V&A Waterfront, Cape Town   
 

Roteiro do dia 

Se o tempo permitir, após o café da manhã, translado a estação de teleferico de Table Mountain para passar a 

manhã em Table Mountain.                                                          

Tarde livre no V&A Waterfront para comprar lembranças de ultima hora, ou visitar o Zeitz Museum próximo ao 

hotel.                                                                              .                              

A tardinha, partida de recepção do hotel para o Gold Restaurant para nosso jantar de despedida.   

Atividades:   

http://www.chinalife.com/


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – phone: 1305-3824294 – email: braga.bonnie@gmail.com 
 

[Type here] 
 

Recomendação 

Zeitz Museum Of Contemporary Art Africa 

Zeitz Museu de Arte Contemporanea da Africa (Zeitz MOCAA) é uma instituição publica sem fins lucrativos.  Sua 

missão é colecionar, preservar, pesquisar e exibir a arte contemporanea da Africa e sua Diáspora, para desenvolver 

programas educacionais e de enriquecimento para todos, para encorajar o entendimento intercultural e garantir 

acesso a todos ao primeiro grande museu na Africa dedicado a arte contemporanea.  

 

Table Mountain 

Table Mountain é sem duvida o que torna Cape Town uma cidade unica.  A 1000m acima do nivel do mar, é o icone 

de Cape Town, um simbolo, um playground, um retiro espiritual e uma grande atraçao para os turistas.  Uma visita a 

Cidade do Cabo não é completa sem ter caminhado ou tomado o teleferico até o topo. 

 

GOLD Restaurant 

GOLD Restaurant é uma experiencia Africana vibrante oferecendo menu fixo Cape Malay e africano, com musica 

local diariamente.  Funcionando de um antigo armazém modernizado, GOLD oferece aos visitantes uma experiencia 

africana sofisticada.  

Saboreie uma refeição ganhadora de 14 pratos inspirada em ingredients e textura de todo o continente africano.  

Dança e musica ao vivo no ritmo africano de tambores djembe.  Sinta-se parte da comunidade tribal com batucadas 

de tambores sob a direção de um facilitador experiente antes do jantar. 

Manhã Table Mountain 

Jantar GOLD Restaurant 

A tarde V&A Waterfront 
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V&A Waterfront 

Situada entre Robben Island e Table Mountain no coração do porto de Cape Town, o V&A Waterfront tornou-se o 

local mais visitado da Africa do Sul.  Com uma vista magnifica do mar e das montanhas, local animado para compras 

e entretatimento entre escritorios, hoteis e apartamentos de luxo.  O Waterfront é o coração do turismo de Cape 

Town. 

 
 

 

14o. dia – 15 de maio – Regresso  
 

Roteiro do dia 

Ultima manhã em Cape Town. Check out, translado ao Aeroporto para voo de regresso. 

Preço baseado em 12 pessoas (número máximo de participantes): 

Em twin / duplo  ZAR 46,800.00 
Equiv USD3307.00  

 

Preço em single ZAR 60,750.00 
Equiv USD4266.00 

 

Inclui: 

 2 noites no Kapama River Lodge com pensao complete, 2 atividades por dia e taxa de conservação 

 2 noites com meia-pensão – café da manha e jantar no hotel 

 9 noites com café da manhã 

 Acomodação em quartos standard conforme roteiro sujeito a disponibilidade 

 Ingressos para as atividades e parques mencionados no roteiro 

 Transporte de minivan (maximo 12 pessoas) com guia motorista falando ingles 

 2 safaris por dia em Kapama com uma guia qualificado falando ingles 

 Excursão a Featherbed Nature Reserve com almoço 

 Tour de uma fazenda de avestruz 

 Cango Caves Heritage Tour                                                                                                                          
Jantar em Cape Town no Gold Restaurant inclusive experiencia com tambores                               
 

http://www.chinalife.com/


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – phone: 1305-3824294 – email: braga.bonnie@gmail.com 
 

[Type here] 
 

Não inclui: 

 Todas as despesas pessoais como bebidas, telefonemas, gorjetas, gratuidades e lavanderia. 

 Seguro de viagem 

 Refeições não mencionadas 

 Maleteiro (pago diretamente no hotel para quem precisar) 

 Passeios opcionais / ingressos não mencionados 

 Visto  (se necessário) 

 Todos os voos internacionais e domesticos  – Brasil / Johanesburgo – Johanesburgo / Port 
Elizabeth – Cape Town / Brasil 

Obs.: 

 Caso alguma acomodação mencionada não esteja disponivel, reservamos o direito de substituir or 
outra da mesma categoria.   

 Preço sujeito ao cambio do dia 

 O pagamento pode ser feito em ate seis vezes ate 31 de março de 2020, em real ou dollar ao 
cambio do dia junto a Turismo Classico (021-2523-3390 – Sra. Liliana Couto), ou em cartão de 
credito visa ou mastercard – compra internacional direto com Braga Travel Miami. 
. 

Para maiores detalhes: www.chinalife.com – braga.bonnie@gmail.com  
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