Parte Aérea South África
a partir de U$S 741,00 + TE
Classe econômica
05x s/juros nos cartões Amex, Visa,
Dinners, Mastercard
*A companhia se reserva o direito de alterar a
frequência e horário dos voos.*
** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de
pagamento.**

Parte Terrestre
U$S 3.958,00
p/pessoa em apto DBL

?11 Noites em Hotel Categoria 4 * com café da

manhã
?15 refeições (9 almoços e 6 jantares)
?Passagem Aérea Porto Alegre/Joanesburgo/

Porto Elizabeth/Cidade do Cabo/Porto Alegre
?Guia profissional acompanhante desde a

chegada
?Seguro viagem saúde e bagagem
?Gorjetas a guias e motorista
?Acompanhante Portosul desde POA (mínimo 15

passageiros)
?Kit viagem Portosul

Não inclui: Excesso de bagagem, refeiçoes não
mencionadas, bebidas, early check in e late
check out , extras de caráter pessoal e qualquer
outro item não mencionado como incluído.

(Base 15 passageiros)

Suplemento individual - U$S 875,00
Entrada de U$S 1.134,00 em cheque e saldo em
até 08X de U$S 353,00
no cartão de crédito.

?Passaporte válido no mínimo até maio de 2018
?Carteira Internacional da Vacina da Febre
Amarela - (Verificar Validade)

Os valores serão convertidos para reais
ao câmbio do dia do pagamento.
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por
outros da mesma categoria em caso de circunstâncias
alheias a nossa vontade.
Consulte política de cancelamento da agência.

Saída 05 Outubro

05 Out - Qui - Porto Alegre - São Paulo
- Joanesburgo
Em horário combinado, apresentação no
aeroporto Salgado Filho para embarque
com destino a Joanesburgo (conexão em
Guarulhos).
06 Out - Sex - Joanesburgo - Ohrigstad
Chegada em Joanesburgo e encontro
com nosso guia. Transfer ao Hotel Lodge
em Ohrigstad com visita a Dullstroom.
Almoço incluindo no caminho. Chegada
no Hotel à tarde e dependendo do horário
poderá ser feito um safári a pé na área do
Hannah Lodge. Jantar incluso e pernoite.

07 Out - Sáb - Ohrigstad - Parque
Nacional Kruger
Após o café, traslado à região sul do
Parque Nacional Kruger. Seguindo pela
Rota panorâmica de Mpumalanga que
significa “o lugar onde sai o sol” e sem
dúvida um dos novos destinos mais belos
da África do Sul, conheceremos o Blyde
River Canyon Reserve, com formações
rochosas incomuns, vistas espetaculares,
fauna e flora raras, bem como a maior
diversidade vegetal da província. Uma
rede de sendeiros e passarelas permitem
ao visitante explorar as cavernas, algumas
delas com mais de 5 m de profundidade.
God's Window (Janela de Deus) é um dos
pontos mais famosos a região, com uma
altitude de 1.730 m oferece esplêndidas
vistas do Lowveld e do Parque Nacional
Kruger. Almoço incluído no caminho.
Retorno ao Hotel, jantar e pernoite.

08 Out - Dom - Parque Nacional Kruger
Hoje acordaremos bem cedo, aprox.
05h00 para o primeiro safári pela área do
Parque Nacional Kruger em carro 4x4,
após, retorno ao Hotel e café da manhã.
Almoço incluído no Lodge. Final da tarde
saída para mais um safári em carro 4x4.
Retorno ao Hotel, jantar incluído. Pernoite.
09 Out - Seg - Parque Nacional Kruger Joanesburgo
Café e após procedimento de check out
do hotel traslado até Joanesburgo
incluindo visita a uma reserva de
elefantes, com interação e passeio de
elefantes. Almoço incluso no caminho.
Chegada ao hotel e jantar incluso.
10 Out - Ter - Johanesburgo
Café da manhã. Dia livre para atividades
pessoais ou realização de tours opcionais.
Nosso hotel fica dentro do maior complexo
comercial de Joanesburgo, aproveite para
conhecer, fazer compras e aproveitar da
área de entretenimento ou podem
escolher passeios opcionais como O Lion
Park ou passeio ao Soweto.
11 Out - Qua - Joanesburgo - Porto
Elizabeth
Após o café da manhã, procedimentos
para o check-out, traslado ao aeroporto de
Joanesburgo para embarque com destino
a Porto Elizabeth. Chegada e após o
desembarque encontro com nosso guia e
continuação até Knysna, durante esse
traslado visitaremos o Bird´s of Eden
(paraíso dos pássaros) em Knysna e
Monkeyland em Plettenberg Bay;
incluindo parada para almoço no caminho.
Chegada ao hotel. Pernoite.

12 Out - Qui - Knysna
Café da manhã. Saída para passeio de
meio dia incluindo Cruzeiro Featherbed
com almoço incluso. Retorno ao hotel.
Final da tarde livre. Pernoite
13 Out –Sex - Knysna - Oudtshoorn
Café da manhã. Em horário combinado
saída do hotel para seguir viagem para
Oudtshoorn via Scenic Outeniqua Pass.
Parada para visita ao Congo Caves
incluindo almoço. À tarde parada para
visita a uma fazenda de avestruz,
finalizando a jornada no Hotel. Jantar
incluso. Pernoite.
14 Out - Sáb - Oudtshoorn - Cidade
do Cabo
Café da manhã. Check-out e saída com
destino à Cidade do Cabo com almoço
incluso no caminho. Chegada ao hotel.
Pernoite.

16 Out - Seg - Cidade do Cabo
Café da manhã. Em horário combinado
saída para passeio pela Cidade do Cabo
incluindo Table Mountain (dependendo
das condições climáticas), visita ao
Castelo Good Hope, Company Gardens,
terminando nosso passeio no famoso
bairro Malaio Bo-Kaap. Retorno ao Hotel.
Tarde livre. Jantar incluso em restaurante
típico africano.

17 Out - Ter - Cidade do Cabo - São
Paulo - Porto Alegre
Café da manhã no hotel. Em horário a
c o m b i n a r, a p r e s e n t a ç ã o p a r a
procedimento de check out e após
traslado ao Aeroporto para embarque com
destino a Porto Alegre, com conexão em
São Paulo.
Fim dos nosso serviços.
A Portosul Turismo agradece a
preferência.
15 Out - Dom - Cidade do Cabo
Após café da manhã saída para passeio
de dia inteiro à Península do Cabo,
incluindo passeio de barco até a ilha das
focas, Chapmans Peak (dependendo das
condições climáticas). Visita ao Parque
Nacional do Cabo da Boa Esperança.
Parada para almoço incluso. Seguiremos
para Simon´s Town onde está localizada a
famosa praia dos pingüins (Bolders
Beach). Finalizando nosso passeio no
Jardim Botânico de Kirstenbosch, com sua
reserva de plantas exóticas. Retorno ao
hotel.

