ÁFRICA DO SUL – 08 DIAS
ITINERÁRIO
DATA
1º ao 4º Dia

SERVIÇOS
JOHANNESBURGO/ HOEDSPRUIT/ KAPAMA KARULA LODGE
O voo de Joannesburgo para Hoedspruit – não está incluído.
Chegada no aeroporto, recepção e transfer regular para o Kapama Karula Lodge.
Hospedagem durante 03 noites no o Kapama Karula Lodge em apto Superior Suites, com
pensão completa incluindo: acomodação, bebidas locais, snacks, 2 atividades de diárias de
Safari e transfers aeroporto/lodge/aeroporto

4º Dia

KAPAMA KARULA LODGE / HOEDSPRUIT/CAPE TOWN
Transfer regular do Kapama Karula Lodge até o aeroporto. Voo Hoedspruit para Cape Town –
não está incluído.
Chegada no aeroporto de Cape Town e transfer para o Hotel Taj Cape Town.
Pernoite

5º Dia

CAPE TOWN
Café da manhã no hotel. Restante do dia livre para atividades independentes.
Pernoite

6º Dia

CAPE TOWN
Café da manhã no hotel. Restante do dia livre para atividades independentes.
Pernoite

7º Dia

CAPE TOWN
Café da manhã no hotel. Restante do dia livre para atividades independentes.
Pernoite

8º Dia

CAPE TOWN
Café da manhã, em horário determinado saída para traslado privado até o Aeroporto
Internacional de Cape Town.

RUA D.PEDRO II, 1240, 308 | 90550-141 | PORTO ALEGRE | RS | BRASIL
FONE: 55 51 3026.4411 | FAX: 55 51 3027.8833| WWW.MERCATUR.COM.BR

INCLUI




3 noites no Kapama Karula Lodge em Superior Suites em regime de pensão completa, incluindo alojamento,
bebidas locais, snacks, duas atividades de safari diárias e transfer regular de / para o Aeroporto Eastgate.
Transfer privativo em Cape Town: Cape Town International Airport - Taj Cape Town - Cape Town International
Airport
4 noites no Taj Cape Town em apartamento Luxury Mountain, com café da manhã. Inclui serviço de transporte
gratuito num raio de 10 km do Taj, incluindo o Victoria & Alfred Waterfront , entre as 08h00 e as 20h00, sujeito
à disponibilidade.

OPCIONAL
Winelands




Transfer privado do Taj Cape Town para Mont Rochelle.
1 noite no Mont Rochelle Hotel nos apartamento Merlot com café da manhã, incluindo selecção gratuita de
bebidas e snacks do seu mini-bar.
Transfer privado de Mont Rochelle ao Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo.

NÃO INCLUI














Aéreos regulares e taxas de embarque;
Vistos;
Vacina contra febre-amarela;
Bebidas não mencionadas;
Qualquer gasto extra de consumo pessoal;
Transfers adicionais, passeios e excursões não mencionados em roteiro;
Entradas e atividades não mencionadas em itinerário;
Refeições não mencionadas no programa.
Despesas pessoais, seguros de viagem e excesso de bagagem.
Gorjetas para motoristas, guias e garçons nos restaurantes.
Extras de caráter pessoal.
Imposto governamental da Marinha na Ilha de Inhaca 200mts por pessoa / snorkel (sujeito a taxas de visto) e,
Quaisquer itens não mencionados anteriormente

OPCIONAIS VALORES APROXIMADOS – VALORES REFERENCIA DE 2015


CAPE TOWN - Tarde na cidade com passeios na Table Mountain & Sunset Cruise de meio dia incluindo taxas
de entrada com guia de língua espanhola. Partiremos da cidade no período da tarde com destino a Estação de
Teleférico Lower da Table Mountain (se o tempo permitir). Vamos explorar o cume da montanha e absorver as
vistas de tirar o fôlego antes de descermos.
Em seguida, voltaremos para a cidade através do antigo Cape Malay Quarter, para um passeio em Company
Gardens, um famoso jardim de meados do século XVII, e que agora abriga o Museu da África do Sul, as Casas
do Parlamento, a Galeria Nacional e a Catedral de St George. Daremos uma volta pela cidade até o
Greenmarket Square, onde visitaremos as movimentadas bancas do mercado recheadas de belos e únicos
souvenires africanos. Prosseguiremos então ao Victoria & Alfred Waterfront a bordo de um veleiro de 58 pés,
facilmente identificado na baía por suas velas marrons. Pôr do sol na Table Bay que oferece vista
impressionantes das luzes da cidade e uma paisagem envolvente, enquanto desfrutaremos de vinhos
espumantes e refrigerantes.
A Table Mountain foi nomeada oficialmente uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, em dezembro de 2012.
Esta famosa montanha africana é a mais acessível das Novas 7 Maravilhas e é a única em uma cidade.
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CAPE TOWN – Tour privado de dia inteiro pela cidade com passeios a Table Mountain & Township Tour,
incluindo taxas de entrada e almoço com guia de língua espanhola. A primeira parada (se o tempo permitir) é
estação do teleférico Lower da Table Mountain, para a 5 minutos de passeio de teleférico giratório até o topo.
São 1.067 metros acima do nível do mar. A Table Mountain oferece a melhor vista panorâmica da cidade onde
poderemos explorar seu cume. Voltaremos para a cidade através da antiga Cape Malay Quarter, para um
passeio nos Jardins da Companhia datado do século XVII, e que agora abriga o Museu da África do Sul, as
Casas do Parlamento, a Galeria Nacional e a Catedral de St George. Depois seguiremos até Greenmarket
Square, onde visitaremos as movimentadas bancas do mercado recheadas de belos e únicos souvenires
africanos. De lá seguiremos de carro até o Castelo, edifício mais antigo da África do Sul, com sua formidável
coleção de pinturas Old Cape. Logo, visitaremos a Grand Parade próxima, onde Nelson Mandela falou à nação
sobre a sua libertação em 1990, e depois passearemos no District Six Museum, onde veremos a vida colorida
de um subúrbio lendário e do deslocamento forçado dos seus residentes durante o Apartheid.
Almoço em um restaurante local antes de seguirmos para Khayelitsha, uma das maiores townships da África
do Sul. Conheceremos Vivian Zilo, uma mulher inspiradora, que criou a Iliso Care Society em Khayelitsha em
junho de 2005. O objetivo principal era a luta contra a pobreza; a capacitação para encorajar uma sofrida;
organização de oficinas para jovens e proporcionar segurança além de cuidar dos órfãos - crianças vulneráveis
e dos idosos. Ela solicitou a ajuda de quatro outras mulheres para prestar serviços à sua comunidade, e
começou a ter mais de 100 beneficiários (os números estão sempre aumentando) com uma refeição por dia,
durante a semana. Aprenderemos sobre os vários projetos oferecidos pela Iliso antes de desfrutarmos de uma
curta caminhada em torno da área. Retorno ao seu hotel onde passaremos por numerosos outros distritos e
com uma nova perspectiva sobre a cultura township Sul Africana.
A Table Mountain foi nomeada oficialmente uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, em dezembro de 2012.
Esta famosa montanha africana é a mais acessível das Novas 7 Maravilhas e é a única em uma cidade.



CAPE TOWN – Tour privado de dia inteiro pela cidade com passeios a Table Mountain & Robben Island Tour,
incluindo taxas de entrada e almoço com guia em espanhol. Partiremos de Cape Town Victoria & Alfred
Waterfront de barco para uma viagem de 25 minutos através da Table Bay rumo a Robben Island.
Acompanhados por guias extremamente preparados, passearemos por este Patrimônio Mundial que é um dos
mais venerados monumentos nacionais da África do Sul, onde os presos políticos foram forçados a trabalhar
duro. A Robben também compreende uma unidade em torno da ilha, com as suas vistas deslumbrantes sobre
a baía. Em seguida, voltaremos para o V&A Waterfront para uma viagem ao longo da pitoresca região costeira
do Atlântico. Almoço em um restaurante local no caminho. Continuaremos o passeio pelo ensolarado Camps
Bay, através do Kloof Nek até a estação do teleférico da Table Mountain. São 1.067 metros acima do nível do
mar e uma vista panorâmica entre cidade e a Península, como exploraremos seu cume da famosa montanha.
Voltaremos para a cidade através da antiga Cape Malay Quarter, para um passeio nos Jardins da Companhia
datado do século XVII, e que agora abriga o Museu da África do Sul, as Casas do Parlamento, a Galeria
Nacional e a Catedral de St George. Depois seguiremos até Greenmarket Square, onde visitaremos as
movimentadas bancas do mercado recheadas de belos e únicos souvenires africanos. De lá seguiremos de
carro até o Castelo, edifício mais antigo da África do Sul, com sua formidável coleção de pinturas Old Cape.
Logo, visitaremos a Grand Parade, onde Nelson Mandela falou à nação sobre a sua libertação em 1990, e
depois passearemos no District Six Museum, onde veremos a vida colorida de um subúrbio lendário e do
deslocamento forçado dos seus residentes durante o Apartheid.
OBS: Visitas a Robben Island e Table Mountain dependem das condições climáticas.
A Table Mountain foi nomeada oficialmente uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, em dezembro de 2012.
Esta famosa montanha africana é a mais acessível das Novas 7 Maravilhas e é a única em uma cidade.



CAPE TOWN – Tour privado de dia inteiro pela cidade com passeios a Table Mountain, incluindo taxas de
entrada e almoço com guia falando espanhol. A primeira parada (se o tempo permitir) é estação do teleférico
Lower da Table Mountain, para a 5 minutos de passeio de teleférico giratório até o topo. São 1.067 metros
acima do nível do mar onde contemplaremos uma vista panorâmica entre a cidade e a península. Na desçida
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seguiremos ao longo da costa atlântica, passando pelos subúrbios costeiros de Clifton, Camps Bay, Bakoven e
Llandudno e visitaremos uma aldeia de pesca em Hout Bay. Navegaremos as 114 curvas de 600m de altura,
um dos passeios mais espetaculares do mundo, passando pela praia do Cabo perto Noordhoek e de aldeias
costeiras de Kommetjie e Scarborough - com a chance de ver Baleias offshore a partir de junho a novembro.
Depois do almoço em um restaurante típico da costa costeira, entraremos na seção do Cabo da Boa
Esperança da Table Mountain National Park onde observaremos as manadas de Bontebok e Zebra, duas das
muitas espécies endêmicas do Parque, bem como avestruz e o carismático babuíno. Escale (ou ande no
primeiro funicular a favor do meio ambiente no mundo) para Cape Point Lighthouse, para capturar as vistas
mágicas de False Bay, e parar no ponto mais ocidental sul de África: o Cape Point.
Continuação até a praia de Boulders para um encontro de perto com uma colônia de pinguins africanos, antes
porém conheceremos a aldeia naval de Simonstown e passando por Boyes Drive, com vistas para o porto de
pesca em Kalk Bay e as aldeias à beira-mar de St James e Muizenberg.
A Table Mountain foi nomeada oficialmente uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, em dezembro de 2012.
Esta famosa montanha africana é a mais acessível das Novas 7 Maravilhas e é a única em uma cidade.


CAPE TOWN – Tour privado de dia inteiro pela cidade com passeios a Table Mountain, incluindo taxas de
entrada e almoço com guia falando espanhol. Passearemos ao longo da costa atlântica passando Sea Point,
Bantry Bay e Clifton. Bakoven e Llandudno, com seus naufrágios fantasmagóricos, são também vistas
fantásticas sobre o caminho para a aldeia de pesca de Hout Bay, onde embarcaremos em um barco para ver a
colônia de Cape Fur Seal em Duiker Island (se o tempo permitir).
A partir da Duiker Island navegaremos as 114 curvas de 600m de altura através da Chapman’s Peak Drive.
Exploraremos então, o Cabo da Boa Esperança secção da Table Mountain National Park, lar de aves
fabulosas e fauna muito especiais, tais como zebra de montanha, o bontebok e o carismático babuíno. Escale
(ou ande no primeiro funicular a favor do meio ambiente no mundo) para Cape Point Lighthouse, para capturar
as vistas mágicas de False Bay, e parar no ponto mais ocidental sul de África: o Cape Point. Após almoço,
continuação até a praia de Boulders para um encontro de perto com uma colônia de pinguins africanos, antes,
porém conheceremos a aldeia naval de Simonstown e passando por Boyes Drive, com vistas para o porto de
pesca em Kalk Bay e as aldeias à beira-mar de St James e Muizenberg. Para terminar o seu dia faremos um
passeio pelo Jardim Botânico Kirstenbosch nas encostas da Table Mountain.



CAPE TOWN – Tour privado de dia inteiro pelas regiões vitivinícolas incluindo taxas de entrada e almoço com
guia falando espanhol. Partiremos de Cape Town rumo ao Winelands nas montanhas Boland nas
proximidades para uma excursão agradável em cidades históricas, onde nos deliciaremos com os vinhos ali
produzidos, maravilhas gastronômicas e hospitalidade rural. As vinícolas visitadas irão variar de acordo com as
preferências do cliente, mas o guia geralmente sugere as principais áreas produtoras de vinho da região entre
elas - Stellenbosch, Paarl e Franschhoek, e há chances em grande quantidade em que na rota haja
degustações de vinhos tintos e brancos de renome mundial, bem como do Cap Classiques - a resposta da
África do Sul para o "Champagne". Almoço em um dos muitos, restaurantes premiados clássicos na área.
Abundante Patrimônio Natural e Histórico da área passearemos em pontos turísticos como o Monumento das
Línguas Afrikaans com as suas vistas panorâmicas para Boland assim como pela idílica Franschhoek, situada
em um vale huguenote francês datado de 1688. É um deleite para os amantes de antiguidades e gastronomos.
Já Stellenbosch, segunda cidade mais antiga da África do Sul, oferece uma outra visão do estilo clássico do
século XVII. Observaremos as pitorescas Dorp Street e os muitos museus, galerias e lojas desta linda cidade
universitária.



CAPE TOWN – Tour privado de meio dia pela cidade com passeios a Table Mountain, incluindo taxas de
entrada e almoço com guia falando espanhol. A primeira parada (se o tempo permitir) é estação do teleférico
Lower da Table Mountain, para a 5 minutos de passeio de teleférico giratório até o topo. Voltaremos para a
cidade através da antiga Cape Malay Quarter, para um passeio nos Jardins da Companhia datado do século
XVII, e que agora abriga o Museu da África do Sul, as Casas do Parlamento, a Galeria Nacional e a Catedral
de St George. Depois seguiremos até Greenmarket Square, onde visitaremos as movimentadas bancas do
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mercado recheadas de belos e únicos souvenires africanos. De lá seguiremos de carro até o Castelo, edifício
mais antigo da África do Sul, com sua formidável coleção de pinturas Old Cape. Logo, visitaremos a Grand
Parade próxima, onde Nelson Mandela falou à nação sobre a sua libertação em 1990, e depois passearemos
no District Six Museum, onde veremos a vida colorida de um subúrbio lendário e do deslocamento forçado dos
seus residentes durante o Apartheid. Terminaremos o nosso passeio em um dos restaurantes populares da
cidade, antes de retornarmos ao seu hotel.
A Table Mountain foi nomeada oficialmente uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, em dezembro de 2012.
Esta famosa montanha africana é a mais acessível das Novas 7 Maravilhas e é a única em uma cidade.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
É obrigatório para nós, para termos mais detalhes do seu passaporte, a fim de reservar nossos voos.
PARA CONFIRMAR UMA RESERVA
Nós exigimos um depósito de 20% não reembolsável para confirmar a reserva. O saldo é devido 42 dias antes
da partida.
Por favor, não confirmar a reserva sem segurar o depósito necessário e todos os arranjos de vôo em nome do
seu cliente. Nós lidamos com pequenas e exclusivas propriedades em alta demanda e eles aplicam as suas
políticas de cancelamento de forma muito rigorosa.
CANCELAMENTO
É muito importante que seus clientes estejam cientes da nossa política de cancelamento, que entra em vigor
logo que a reserva é feita definitivamente.
Os cancelamentos só são eficazes na recepção de um cancelamento por escrito. Taxas de cancelamento
serão cobradas quando os viajantes cancelarem suas reservas confirmadas, sendo elas:
- Depósito de viajantes 20% é perdido se uma reserva confirmada for cancelada.
Os cancelamentos feitos dentro do seguinte número de dias antes da data de viagem serão cobrados taxas de
cancelamento expressos abaixo como uma percentagem do valor total da reserva, e são os seguintes:
- No prazo de 46 - 75 dias = 25%;
- Dentro de 31 - 45 dias = 50% e,
- No prazo de 30 dias = 100%
Por favor, note que nós contrataremos serviços e hospedagem de terceiros que têm suas próprias políticas de
cancelamento. Essas políticas podem ser diferentes das nossas e na ocasião, estes devem ser respeitados.
Algumas partes podem exigir pagamento antecipado - parcial ou total - a fim de confirmar a reserva. No
cancelamento, este depósito maior pode, portanto, ser executado de acordo com a política de cancelamento
do terceiro.
IMPORTANTE – REQUISITO PASSAPORTE
Por favor, note que os visitantes que viajam para a África do Sul devem ter um mínimo de duas páginas VISA
vazios, ou seja, em branco no seu passaporte. Os passaportes devem ser válidos por seis meses, após a
partida prevista. Portadores de passaportes estrangeiros que não cumprirem com estes requisitos serão
impedidos de embarcar em aviões no seu ponto de partida ou correrão o risco de deportação na chegada à
África.
SEGURO VIAGEM
Certifique-se de que seus clientes farão um seguro de viagem abrangente que cubram efeitos pessoais,
acidentes, despesas de viagens médicas e de evacuação de emergência e cancelamento.
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MALÁRIA
Se seus clientes estão indo a um safári na África, é precioso que saibam que são susceptíveis de entrar em
uma área de malária. Caso seus clientes desejam fazer um safári para áreas que não possuem a doença, você
precisará solicitar/ especificar muito claramente.
Por favor, informe seus clientes a tomarem as precauções necessárias contra a malária antes do início de seu
safári. Recomendamos que contate o seu médico ou clínica de viagem local para obter informações sobre qual
profilático é recomendado, pois há um número de diferentes marcas disponíveis.
VISTOS
Por gentileza, verifique os requisitos de visto do seu cliente. Oficiais de fronteira podem não estar em
condições de emitir vistos no local, portanto, há necessidade de obtenção de vistos com antecedência. Tanto o
custo, moeda, método aceito de pagamento e tipo de visto, ou seja, simples, dupla ou múltiplo visto de entrada
deve ser verificado com antecedência para evitar quaisquer inconvenientes e atrasos para seus clientes ao
entrar em países ou cruzar fronteiras. Passaportes devem ser válidos por pelo menos seis meses.
NOVAS RESTRIÇÕES DE BAGAGEM DE MÃO NOS AEROPORTOS SUL AFRICANOS
Quando se trata de passageiros que carregam bagagens de mão, as coisas estão ficando um pouco mais
rigorosas. ACSA tem imposto novas restrições de bagagem de mão nos aeroportos em toda a África do Sul a
partir de 02 de fevereiro de 2015, e todos os viajantes podem levar caixas de dimensionamento localizados
nos balcões de check-in e portas de embarque.
- Restrições Carryon bagagem para os passageiros da Classe Econômica:
• 1 mala pequena + 1 bolsa por passageiro da classe econômica (1 mala pequena + bolsa por passageiro
classe executiva);
• Nenhuma mala deve exceder essas dimensões: 56 cm + 36 cm + 23 cm (22 "+ 14" + 9 ") = dimensão total de
115 cm (45 pol), incluindo alças e rodas e,
• Limite de peso por bolsa: 7 kg (15,4 lbs).
Qualquer bagagem de mão que exceda as dimensões; peças e peso restrições estipuladas acima terão de ser
despachada e possivelmente cobrada uma taxa extra. Isso pode causar atrasos, ou fazer com que os
passageiros percam seu vôo, por isso em consideração a este lembrete, é possível evitar uma experiência
frustrante em viagens domésticas. Não é de responsabilidade das companhias aéreas caso você perca seu
voo devido à bagagem de mão incorreta.
Por favor, verifique se há restrições, e mais detalhes ao fazer reservas.
ÁFRICA DO SUL – REGULAMENTOS DE IMIGRAÇÃO – A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2015
VIAGEM COM MENORES – CRIANÇAS COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE
Regra 6: (12)
(A) Quando os pais estão viajando com uma criança, esses pais devem produzir uma certidão de nascimento
integral da criança com as indicações dos pais da criança.
(B) No caso de um dos pais viajando com uma criança, ele ou ela deve produzir uma certidão de nascimento
integral e:
(I) o consentimento sob a forma de uma declaração do outro progenitor registrado como pai na certidão de
nascimento da criança autorizando-o a entrar ou sair da República com a criança que ele ou ela está viajando
com;
(II) uma ordem judicial que conceda responsabilidades parentais completos e direitos ou tutor legal em relação
à criança, se ele ou ela é o pai ou tutor legal da criança; ou
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(III) se for o caso, um certificado de morte do outro progenitor registado como pai da criança na certidão de
nascimento;
Desde que o Diretor Geral pode, onde os pais da criança são ambos falecidos e que a criança está viajando
com um familiar ou outra pessoa ligada a ele ou ela ou por seus pais, aprovar tal pessoa para entrar ou sair da
República com essa criança.
(C) Quando uma pessoa está viajando com uma criança que não é seu filho biológico, ele ou ela deve
produzir:
(I) uma cópia da certidão de nascimento integral da criança;
(II) uma declaração dos pais ou responsável legal da criança, confirmando que ele ou ela tem permissão para
viajar com a criança;
(III) cópias dos documentos de identidade ou passaportes dos pais ou responsável legal da criança; e
(IV) os dados de contato dos pais ou responsável legal da criança, desde que o Diretor Geral possa, quando
os pais da criança são ambos falecidos e que a criança está viajando com um familiar ou outra pessoa ligada a
ele ou ela ou seus pais, aprovar tal pessoa para entrar ou sair da República com uma criança.
(D) Qualquer menor não acompanhado deverá apresentar-se à imigração;
(I) a prova do consentimento de um dos ou ambos os seus pais ou responsável legal, conforme o caso, sob a
forma de uma carta ou declaração para a criança viajar para ou afastar-se da República: Desde que, no caso
onde um dos pais forneça a prova de consentimento, que o pai também deve fornecer uma cópia de uma
ordem judicial emitida a ele ou ela em termos da qual ele ou ela tenha sido concedida responsabilidades
parentais completos e direitos em matéria de criança;
(II) uma carta da pessoa que está recebendo a criança na República, contendo o seu endereço e de contato
residenciais detalhes na República, onde a criança vai estar residindo;
(III) uma cópia do documento de identidade ou passaporte e visto ou autorização de residência válido
permanente da pessoa que vai receber a criança na República; e
(IV) os dados de contato dos pais ou responsável legal da criança.
Os requisitos em matéria de viajem com menores de idade não se aplicam aos viajantes em trânsito direto a
um Aeroporto Internacional Sul-Africano. O trânsito direto implica que um viajante (s) permaneça na parte de
dentro do aeroporto. Uma vez que um viajante (s) tenciona passar para a parte de fora do aeroporto, a
imigração é acionada.
Para mais informações, consulte a nossa equipe de atendimento: mercatur@mercatur.com.br
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