
 

África do Sul 
(Cape Town, Cabo da Boa esperança, Sun City, Pretória, Sandton e 

Johanesburgo) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Roteiro  
 
Dia 06/03/2018– São Paulo - Johanesburgo   
 
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos, encontro com o guia acompanhante e embarque com destino a 
Cape Town com conexão em Johanesburgo. Noite a bordo. 
 

Dia 07/03/2018– Johanesburgo – Cape Town 
 
Chegada em Cape Town e transfer do aeroporto para o hotel em veículo privativo com ar condicionado.  
 
Resto da tarde livre para descanso ou uma visita ao oceanário (não incluído). 
 

Dia 08/03/2018– Cape Town -  City Tour com Montanha da Mesa 
 

 
 
Após o café da manhã saída para passeio com duração de 8 horas na Cidade do Cabo, com assistência de 
guia local falando português. 
 
A cidade mais antiga da África do Sul, possui um número de importantes edifícios históricos, muitos dos 
quais ainda estão em uso e aberto aos visitantes. Enquanto essa cidade é diversificada em suas pessoas e 
experiências, também é rica em patrimônio cultural. Este passeio você conhecerá a história da cidade e 
suas estátuas e igrejas, incluindo os nossos museus e galerias, alguns exemplos como: Cape Town City 
Hall (a prefeitura) no coração da cidade, é um edifício neoclássico, projetado em estilo renascentista. A 
Cidade do Cabo também ostenta orgulhosamente o edifício mais antigo da África do Sul, O Castelo da Boa 
Esperança, construído entre 1666 e 1679 pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. 
 
Subida à Montanha da Mesa, que está entre as 7 maravilhas naturais do mundo, se o tempo permitir. Visita 
ao magnífico Jardim botânico, nas costas da montanha da mesa. Este jardim está entre um dos mais bonitos 
do mundo. Regresso ao Hotel. 
 
 
 
 
 



 
Dia 09/03/2018 – Cape Town – Rota dos Vinhos 

 

 
 
 
Dia 10/03/2018– Cape Town – Cabo da Boa Esperança – Cape Town 

 

  
                    Chapman Peak                                                                                        Praia dos Pinguins 

 
Após o café da manhã saída para passeio com duração de 8 horas ao Cabo da Boa Esperança, com 
assistência de guia local falando português. 
 
Essa excursão começa com uma viagem ao longo da costa atlântica, através do ponto do mar e da baía da 
Madeira um vilarejo de pescadores. Continuaremos para a Ponta do Cabo através do pico de Chapman (se 
estiver aberto), onde a noção romântica de que este é o local onde os Oceanos Atlântico e Índico se 
encontram, atraindo milhares de visitantes todos os anos.  
 
A Reserva Natural do Cabo da Boa Esperança é reconhecida mundialmente por sua beleza espetacular, 
rica em biodiversidade, vida de animais e aves, faróis históricos e naufrágios. 
 
Desfrute de um almoço em um restaurante próximo (não incluído) antes de continuarmos até a  histórica 
base naval de Simon's Town e por uma vila com arquitetura pitoresca e rica em história. Veremos também 
uma interessante colônia de pinguins. De volta para a Cidade do Cabo ao longo da costa, passaremos por 
muitos bairros  à beira-mar. 
 

Dia 11/03/2018 – Cape Town – Joanesburgo - Sun City  

 
Após o Café da Manhã, transfer ao aeroporto para embarque com destino à Johanesburgo. Chegada em 

Joanesburgo e transfer até Sun City. No percurso, passaremos Pretória, capital administrativa da África do 

Sul, onde teremos um city tour com guia local falando português. Check-in no hotel e resto do dia livre 

para apreciar este magnifico resort. Em horário a combinar, poderemos ir até o Casino. 

Após o café da manhã saída para passeio com duração de 8 
horas nas vinícolas situadas nos arredores da Cidade do Cabo, 
com assistência de guia local falando português. 
 
Nesta deliciosa viagem veremos muitos exemplos da 
arquitetura holandesa da Cidade do Cabo, além de belas 
montanhas e magníficos vinhedos. Tempo livre para um 
passeio  no coração de Stellenbosch e também na cidade de 
Franschhoek. Passaremos pelas principais e mais bonitas 
vinícolas para degustação de vinhos, com possibilidade de 
reserva de um restaurante dentro das vinícolas (almoço não 
incluído). 



 
Dia 12/03/2018 – Sun City 

          

Dia livre ou opcional  “Safari no Pilansberg National Park”. 

Dia 13/03/2018 – Sun City – Sandton 
 

   
 
Após café da manhã, saída de Sun City com destino ao hotel em Sandton em veículo privativo. No percurso, 
faremos uma visita a uma vila cultural onde poderemos conhecer 5 tribos, visitando suas aldeias, além de 
ver um show de danças tribais, incluindo um almoço (buffet) de comida tradicional com carnes exóticas como 
crocodilo e avestruz, etc. Depois do almoço, visitaremos o Parque dos Leões onde poderemos interagir com 
leões bebês (opcional). Todos estes passeios com assistência de guia local falando português. 

 
Dia 14/03/2018 – Sandton– Johanesburgo – Sandton 
 

 
 
 
 
 

Após café da manhã, passeio com duração de 8 
horas pelos principais pontos turísticos de 

Joanesburgo e Soweto, com visita ao Museu do 
Apartheid e a Casa de Mandela. Assistência de 

guia local falando português. 
 

Casa de Mandela 

 



 
Dia 15/03/2018 – Sandton  

  

 
 
Após café da manhã, saída para passeio ao “Berço da Humanidade” (duração de 6 horas), com assistência 
de guia local falando português.  
 
Conheceremos o lugar onde os cientistas acreditam que nasceram os primeiros seres humanos. Este lugar 
é um património Mundial famoso pelas suas grutas e rica história humana. Teremos a oportunidade de 
aprender mais sobre a nossa espécie durante a visita ao museu de Maropeng, seguida de um passeio nas 
grutas de Sterkfontein.  
 
Nesta atividade você terá a oportunidade de:  

 Conhecer a caverna de Sterkfontein, onde os primeiros fósseis de hominídeos foram encontrados.  

 Examinar importantes vestígios descobertos no local, e andar pelas cavernas.  

 Ver o novo centro de exposições científicas e aprender a história da humanidade.  

 Saber mais sobre as raízes da humanidade e a evolução de nossa espécie.  
 
O Que Esperar da Atividade: 
  
"O Berço da Humanidade" no Sterkfontein Caves é um dos oito locais do património mundial na África do 
Sul, e o único em Gauteng. É amplamente reconhecido como o lugar a partir do qual toda a humanidade 
se originou. Este passeio abre uma janela para o passado distante da humanidade.  
 
O lugar de 47.000 hectares forneceu a melhor evidência de nossos antepassados e sua evolução ao longo 
do tempo. Não é apenas um lugar de descoberta científica em curso sobre nossas origens, mas também é 
considerado um lugar de contemplação: uma peregrinação que permite que os seres humanos para refletir 
sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Você também pode visitar o novo centro 
de exposições científicas, que apresenta conceitos geológicos, tais como formações rupestres e fósseis de 
início formas de vida. Ele também descreve importantes descobertas de restos humanos, tais como "Mrs 
Ples", a "Criança Taung", e "Little Foot", em detalhe, e oferece uma riqueza de informações sobre a 
fossilização, paleontologia, e paisagismo.  
 

Dia 16/03/2018 – Sandton 

 
Dia livre para passeios e compras. 

 
Dia 17/03/2018 – Sandton – Johanesburgo – São Paulo  

 
Em horário a combinar, check-out do hotel e transfer ao aeroporto internacional de Johanesburgo, para 
voo com destino a São Paulo.  
 



 
PREÇOS  
 
Parte aérea a partir de R$ 2.832,24 
 
- Dia 06/03/2018 (São Paulo/ Johanesburgo/Cape Town) 
- Dia 11/03/2018 (Cape Town/Johanesburgo) 
- Dia 17/03/2018 (Johanesburgo/São Paulo) 
 
Forma de Pagamento: Em até 5 X sem juros no cartão de crédito 
 
Parte Terrestre (Base: grupo mínimo de 16 pessoas): US$ 1.950,00  (preço por pessoa em 
quarto duplo)     
 
 Forma de Pagamento: 
06 x sem juros no cartão de crédito ou à vista com 5% de desconto. 
 
O preço da parte terrestre inclui: 
 

1. Transfer em veículo privativo com ar condicionado do aeroporto para o hotel em Cape Town; 
2. Passeio com duração de 8 horas na Cidade do Cabo, em veículo privativo com ar condicionado e 

assistência de guia falando português; 
3 Passeio com duração de 8 horas às vinícolas nos arredores da Cidade do Cabo, em veículo privativo 

com ar condicionado e assistência de guia falando português; 
4 Passeio com duração de 8 horas ao Cabo da Boa Esperança, em veículo com ar condicionado e 

assistência de guia falando português; 
5 Transfer do hotel em Cape Town para o aeroporto em veículo privativo com ar condicionado;  
6 Transfer do aeroporto de Joanesburgo para Sun City em veículo privativo com ar condicionado; 
7 Transfer de Sun City para Sandton em veículo privativo com ar condicionado; 
8 Passeio à vila cultural de Lesedi com assistência de guia falando português;  
9 Entradas na vila cultural de Lesedi;  
10 Almoço buffet em Lesedi, incluindo carnes exóticas de avestruz e crocodilo;  
11 Visita ao Parque dos Leões com assistência privativa de guia falando português; 
12 Bilhete de entrada Parque dos Leões; 
13 Passeio com duração de 8 horas em Joanesburgo e Soweto, em veículo privativo com ar 

condicionado e assistência de guia falando português;  
14 Passeio ao Berço da Humanidade, com duração de 6 horas, em veículo privativo com ar 

condicionado e assistência de guia falando português; 
15 Entradas no museu de Maropeng (passeio do Berço da Humanidade);  
16 Lanche e água engarrafada no passeio do Berço da Humanidade;  
17 Transfer do hotel para o aeroporto em Joanesburgo em veículo privativo com ar condicionado; 
18 Assistência de guia acompanhante durante todo o percurso, desde o Brasil; 
19 Hospedagem em regime de café da manhã incluso nos seguintes hotéis ou similares: 

 Em Cape Town: Island Club Hotel & Apartments - http://www.islandclubhotel.co.za/ 

 Em Sun City: Cabanas Resort - https://www.suninternational.com/sun-city/cabanas/accommodation/ 

 Em Sandton: Park Inn - https://www.parkinn.com/hotel-sandton 
 

Estes valores não incluem: 
 
- Serviço de maleteiros; 
- Gorjetas; 
- Bebidas durante as refeições; 
- Extras nos hotéis; 
- Tudo o que não estiver indicado no item “O preço da parte terrestre inclui”. 



 
 
INFORMAÇÕES E RESERVAS: 
João Ventura 

Tel: (82) 3325-6521 ou (82) 9 8893-4157 

Whatsapp (82) 8893-4157 

Email: contato@guiasfalamportugues.com 
 


