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ÁFRICA DO SUL EXPLORER 
12 dias e 11 noites 

 

ITINERÁRIO 
Cidade do Cabo – Kapama– SOWETO – Victoria Falls  

 
Detalhes do itinerário: 
 
• Boas-vindas ao Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo e transfere 
privado para o hotel com guia em espanhol e português. 
• 3 noites no Taj Cape Town, Quarto Luxury City View – Estadia e pequeno-
almoço 
• City Tour Privado - Meio dia com guia Português / Espanhol 
• Private Peninsula Tour - dia inteiro com guia Português / Espanhol 
• Transfere privado do hotel para o Aeroporto Internacional da Cidade do 
Cabo 
• Transfere entre o Aeroporto Hoedspruit Eastgate e a Reserva de Caça 
Privada Kapama 
• 3 noites na Reserva de Caça Privada Kapama - Southern Camp, Suíte – 
incluí estadia, todas as refeições, chás e cafés, 2 atividades diárias de safári, bebidas 
locais e selecionadas premium e o Conservation Levy. 
• Transfere privado do Aeroporto Internacional OR Tambo para o hotel, com 
guia Português / Espanhol 
• 2 noites no Sandton Sun, Superior Room - Estadia e pequeno-almoço 
• Tour Privado em Soweto - Meio dia com guia Português / Espanhol 
• Transfere privado do hotel para o Aeroporto Internacional OR Tambo 
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Notas: 
O Taj Cape Town oferece os seguintes serviços gratuitos, sujeitos a disponibilidade: 
• Transfere para a Table Mountain e o V&A Waterfront 
• Transferes dentro de um raio de 10 km do hotel em veículo de luxo 
• Valet; flores frescas, fruta e água diariamente 
• Degustação de vinhos na Galeria, uma vez por estadia 
• City Walking Tour com guia especialista na cidade (disponível às terças e 
sábados). 
 
Reserva de Caça Privada Kapama - Southern Camp exclui: 
• Bebidas seleccionadas premium 
• Serviço de lavandaria 
• Itens de natureza pessoal não especificados nos serviços incluídos 
 
TOUR DA CIDADE DO CABO - MEIO DIA 
Suba ao topo da lendária Table Mountain e depois passeie pelos subúrbios cénicos 
e de luxo de Camps Bay e Clifton a caminho do centro financeiro. Sinta a 
profundidade da história ao passar pelos Edifícios do Parlamento, pela Câmara 
Municipal, pelo Museu da Escravidão e pelo Castelo da Boa Esperança, 
originalmente construído como uma estação de reabastecimento marítimo e agora 
o mais antigo edifício colonial sobrevivente na África do Sul. Ao passar pela 
confeitaria Charly’s Bakery, casa do Charly’s Cake Angels, falaremos da breve 
história do Distrito Seis a caminho de uma visita aos Company Gardens. Saiba mais 
sobre a história do Bo-Kaap e de seu povo enquanto subimos as colinas de 
paralelepípedos até ao bairro malaio e maravilhe-se com as cores de gelado das 
pitorescas casas de Bo-Kaap. Por fim, acompanhe os gestos de um cortador de 
diamantes profissional ao criar a pedra dos sonhos de todas as mulheres. 
 
DESTAQUES DA EXPERIÊNCIA: 
Teleférico até o cume da Table Mountain (conta própria e se o tempo permitir) 
O castelo da Boa Esperança 
Os jardins de Company Gardens 
Prédios do Parlamento, Camâra Municipal e Museu da Escravidão 
Bairro malaio 
Visita ao cortador de diamantes 
 
TOUR DA PENÍNSULA - DIA INTEIRO 
Faça um cruzeiro pelo Millionaire’s Paradise de Clifton até Camps Bay e depois até 
Llandudno, antes de um cruzeiro perto de Seal Island. Passeie pelo Peak Drive de 
Chapman com um almoço (por conta própria) na secção do Cabo da Boa Esperança 
do Parque Nacional Table Mountain antes de voltar ao longo da costa, visitando a 
Simon's Town e a colónia de pinguins na Praia de Boulder. Terminamos a visita no 
Jardim Botânico de Kirstenbosch, se for verão, e no inverno visitamos Groot 
Constantia para uma degustação de vinhos e passeio pela adega. 
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DESTAQUES DA EXPERIÊNCIA: 
Seal Island Cruise (opcional e por conta própria) 
Passeio de carro ao pico de Chapman 
Cape Point 
Cidade de Simon 
Colónia de pinguins na praia de Boulder (conta própria) 
Jardim Botânico de Kirstenbosch (meses de verão) 
Degustação de vinhos e visita à adega de Groot Constantia (meses de inverno) 
 
TOUR DO SOWETO - MEIO DIA 
 
SOWETO, sigla para South Western Township, é o lar de mais de 2 milhões de 
pessoas que, apesar de viverem em condições lotadas e caóticas, têm um sentido 
tangível de comunidade, que, ironicamente, falta aos ordenados, amuralhados e 
elitistas subúrbios do norte. Dentro de Soweto, visitaremos o Museu ao ar livre de 
Kliptown, onde os delegados se reuniram em 1955 para adotar a Carta da 
Liberdade, agora a pedra angular da Declaração de Direitos e da Constituição Sul-
Africana. Esta visita continua até a Igreja Regina Mundi, local de muitas reuniões 
clandestinas secretas dos então banidos partidos políticos. A próxima paragem será 
no Museu Hector Pieterson, para descobrir a causa das trágicas revoltas que 
levaram à sua morte. Passaremos pela Mandela House e haverá tempo para visitar 
este pequeno museu fascinante (por conta própria). Finalmente, passaremos pelo 
maior estádio de África, Soccer City, sede da final da Copa do Mundo da FIFA de 
2010. Soweto é diferente de qualquer subúrbio que já tenha visto, mas a história de 
luta encapsulada aqui é a base da história sul-africana. 
 
DESTAQUES DA EXPERIÊNCIA: 
Museu ao ar livre de Kliptown 
Igreja Regina Mundi 
Museu Hector Pieterson 
Mandela House (por conta própria) 
Soccer City, sede da final da Copa do Mundo da FIFA 2010 
 
VICTORIA FALLS 
 
Itinerário: 
• Serviço de transporte gratuito entre o Aeroporto Internacional de Victoria Falls e o 
Lodge. 
• 3 Noites no Old Drift Lodge, Suíte - Estadia, todas as refeições e bebidas, cortesia 
de mini-bares nos quartos, transfere para a cidade de Victoria Falls, lavandaria, 
cobertura de evacuação médica de emergência e Conservation Levy. 
• Tour das Cataratas 
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Notas: 
 
O Old Drift Lodge oferece as seguintes atividades gratuitamente, sujeito a 
disponibilidade (se o tempo permitir): 
• Passeios de manhã ou de tarde no Parque Nacional do Zambeze 
• Safaris do rio pela manhã ou pela tarde 
• Safaris de caminhada guiada 
• Almoço no Lookout Cafe - incluindo bebidas 
 
O Old Drift Lodge exclui: 
• Bebidas premium 
• Gorjetas, curiosidades e todos os itens de natureza pessoal 
 
Exclusões do programa: 
• Extras pessoais (curiosidades, presentes, etc) 
• Taxas de visto 
• Quaisquer gorjetas 
• Porteiro 
• Taxas de entrada não mencionadas 
• Qualquer passagem aérea ou impostos de embarque do aeroporto 
• Qualquer seguro médico ou de viagem 
• Passeios e transferes opcionais 


