
De 14 a 23/05/23
Grupo com acompanhamento

Dia 14/05 BRASIL/JOHANNESBURG – Partida do Brasil rumo a Johannesburg.

Dia 15/05 JOHANNESBURG – Chegada, transfer para Hotel The Hilton Sandton. A tarde sugerimos como 
opcional ida ao Lyon Park para caminhar com os leões, experiência única. Restante do dia livre para 
descansar e aproveitar o hotel ou ainda visitar o bairro onde poderão conhecer o bairro mais sofisticado da 
cidade com inúmeras lojas para compras.

Dia 16/05 JOHANNESBURG – Dia para fazer City Tour (opcional). City tour com guia em português passando 
pelos principais pontos turísticos da cidade incluindo o famoso bairro SOWETO, e todos os pontos turísticos 
de Johanesburgo, bem como o Apartheid. A noite sugerimos conhecer o Mandela Mall.

Dia 17/05 JOHANNESBURG/WHITE RIVER – Saída após o café da manhã, com destino a Mpulanga com guia 
local. Em rota, poderemos contemplar as paisagens mais espetaculares da África do Sul. As Três rotas 
panorâmicas (3 Rondavels), God’s Window (Janela de Deus), Bourke’s Luck Potholes (um caldeirão esculpido 
pela água), e a reserva de Blyde River Canyon, onde se encontra uma ampla variedade de fauna e flora devido 
as variações de altitude, condições climáticas extremas e condições de solo diversas. Todos os cinco primatas 
da África do Sul habitam a reserva natural Blyde River Canyon além de crocodilos, hipopótamos e pássaros 
(visitas sujeitas a tempo disponível e condições meteorológicas). Chegada ao Hotel Stille Woning. 
Hospedagem e jantar. 

Dia 18/05 WHITE RIVER/KRUGER PARK - Café da manhã, saída para fazer o Safari 4 x 4 pelo Parque Kruger com 
guia em português. Este espaço natural criado pelo ex presidente Paul Kruger em 1898, possui 340 
quilômetros de largura e 60 km de diâmetro. Uma das reservas mais povoadas da África, onde é possível 
encontrar os “Big Five”. À tarde, continuaremos com o Safari. Hospedagem e jantar. 

Dia 19/05 PRETÓRIA/CAPE TOWN - Café da manhã e após, retornaremos a Johannesburg. Visita panorâmica 
aos principais monumentos da capital Pretória e em especial a Union Buildings, sede do governo onde 
Mandela foi proclamado o primeiro presidente negro do país e também o lugar onde foi realizado seu funeral. 
Parada para compras de artesanato.  Saída para o aeroporto para voo com destino a Cape Town, traslado para 
o hotel Onix e check-in. 

áfrica do sul



Dia 20/05 CAPE TOWN/TABLE MONTAIN/REGIÃO DOS VINHOS - Café da manhã, possibilidade de realizar uma 
excursão opcional à Região dos Vinhos com Table Montain (bondinho). Conhecer as vinícolas da região, e 
apesar de não serem tão famosos no Brasil, os vinhos da África estão entre os 10 melhores do mundo. Para 
quem é apreciador, a visita é imprescindível, mas também, vale a pena para os curiosos, uma vez que você 
terá a chance de conhecer mais sobre este universo delicioso, e ainda conhecer cidades e paisagens incríveis. 
Constantia Valley, fica na parte central da Península do Cabo, a cerca de 10 minutos do centro de Cape Town. 
O solo, o relevo e o clima desta região são um importante diferencial e garantem a produção de vinhos de 
grande qualidade. À tarde, sugerimos ida ao Waterfront (Marina), lugar mais visitado de Cape Town. Para 
jantar (opcional) teremos reserva para o grupo no restaurante Reuben’s renomado e premiado com estrela 
Michellin.

DIA 21/05 CAPE TOWN/PENINSULA - Café da manhã, sugerimos passeio opcional à Península, pontinha 
sudoeste da África, onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram. São quase 70 km de estrada panorâmica 
entre Cape Town e Cape of Good Hope (Cabo da Boa Esperança), célebre na história das grandes navegações 
pelas suas águas bravias que atormentavam Bartolomeu Dias. O roteiro cruza o Table Mountain National Park 
e passa por praias como Boulders Beach, onde todo mundo vai para ver a simpática colônia de 3 mil pinguins 
africanos.

DIA 22/05 –CAPE TOWN/DIA LIVRE- Dia Livre para aproveitar mais vinícolas e os shoppings de Waterfront 
(Marina). Como despedida jantaremos no restaurante típico africano GOLD (opcional).

DIA 23/05- CAPE TOWN/BRASIL - Dia de retornar ao Brasil com a Certeza de que a África Do Sul é um dos 
destinos mais lindo do mundo. 

EXTENSÃO – THE PALACE (SUN CITY) NO INICIO DO ROTEIRO
DIA 13/05 JOHANNERBURG/SUN CITY – Chegada pela manhã em Johannesburgo, recepção já no aeroporto 
para tramites de entrada no país, após transfer para The Palace Sun City. Construído pelo rei do lazer 
sul-africano, Sol Kerznr, Sun City está no coração da selva do país e faz fronteira com uma reserva de 55 mil 
hectares, onde o turista pode passear de balão ou conviver com a vida selvagem. Dentro da mata, existem 
cascatas, lagos, piscinas e diversas opções de lazer e aventura. 

 DIA 14/05 SUN CITY – A arquitetura do The Palace lembra os suntuosos palácios da época dos faraós, com 
muitas colunas, paredes esculpidas e torres com cúpulas em tom azulado. O interior do hotel é decorado com 
luxo e extravagância, com móveis de madeira nobre, piso em mármore e muitas obras de arte. Conhecido 
pelo slogan “Reino do prazer na África”. Opcional passeio de balão.

DIA 15/05 SUN CITY/JOHANNESBURGO – Após o check – out transfer de Sun City para Johannesburgo.



Incluí no pacote:
• Acompanhamento Gales desde Porto Alegre
• Passagens aérea em todos os trechos (inclusive trecho interno)
• Transfer Gales/Aeroporto/Gales
• Assitência local na chegada para Imigração
• 2 Noites de Hotel em Sun City – The Palace***** com café (Opcional - Extensão)
• 2 Noites de Hotel em Joannerburg -Hilton Sandton **** com café
• 2 Noites de Hotel em White River - Stille Woning **** com café e Jantar
• 4 Noites de Hotel Onyx **** com café
• Safari em Jipe 4 x 4 
• Transfer em todo itinerário
• Passeios conforme descritivo roteiro
• Brinde Viagem
• Seguro Viagem 

Investimento por pessoa:

À VISTA: R$ 14.800,00
PARCELADO: R$ 15.560,00 - ENTRADA R$ 2.560,00 + 10 X R$ 1.300,00 (cartão)

VALORES SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

COM EXTENSÃO (2 NOITES SUN CITY - THE PALACE) 
PARCELADO: R$ 17.560,00 - ENTRADA R$ 2.560,00 + 10 X R$ 1.500,00 (cartão)
À VISTA: R$ 16.700,00

(51) 3509.0202
(51) 99743.3447

www.galesturismo.com
contato@galesturismo.com.br

galesturismo

Rua São Joaquim, 611 - Sala 2 
Centro - CEP: 93010-090

SÃO LEOPOLDO - RS


