
01° DIA – 13/AGO/2021 – SEX - SÃO PAULO / 
JOHANESBURGO
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto 
de Guarulhos para procedimentos de embarque em 
voo regular com destino a Johanesburgo. Noite a 
bordo.

02° DIA – 14/AGO/2021 – SAB - JOHANESBURGO / 
PILANESBERG
Chegada em Johannesburg e após liberação pelas 
autoridades locais, serão recebidos e terão um 
traslado a região do Parque Nacional de Pilanesberg 
onde está o nosso belíssimo Ivory Tree Game Lodge. 
Hospedagem após as 15h e dependendo de sua 
disponibilidade e disposição, poderá fazer um safari 
pela região que dispõe dos famosos BIG FIVE, além 
de dezenas de outras espécies de animais da savana 
africana. Jantar no hotel e pernoite.

03° DIA – 15/AGO/2021 – DOM - PARQUE 
NACIONAL DE PILANESBERG.
Pensão completa em seu Game Lodge. Pela manhã 
bem cedo, saída para seu primeiro Safari fotográfico 
com guia de língua inglesa. Retorno para o Lodge 
onde será servido o café da manhã. Após o café da 
manhã tempo livre para descanso. Almoço também 
será servido no Lodge e no final do dia mais um safari 
fotográfico com ranger de língua inglesa em carro 
4x4 aberto. Jantar e pernoite.

04° DIA – 16/AGO/2021 – SEG - PARQUE NACIONAL 
DE PILANESBERG / SUN CITY
Café da manhã no hotel. Pela manhã, terão 
oportunidade de fazer um último safari, antes de 
deixar o hote. Sua diária estará válida até asa 11h. 
Em horário apropriado, traslado com motorista em 
inglês para o complexo hoteleiro de Sun City, que 
fica a menos de 30 minutos de carro. Na chegada, 
hospedagem e restante do dia para visitar e usufruir 
da incrível estrutura hoteleira do primeiro hotel 6 
estrelas, o famosos The Palace. Pernoite.

05º DIA – 17/AGO/2021 – TER - SUN CITY
Café da manhã no hotel. Dia livre para explorar o 
complexo de Sun City - uma extraordinária criação 
do Sr. Sol Kerzner, situado a cerca de 180km a 
noroeste de Johannesburg. Este enorme complexo 
com casino, centro de alimentação, um complexo 
de 4 hotéis de diferentes categorias, situado no 
coração de um antigo vulcão. É considerado um 
Reino de Prazer num clássico cenário Africano. 
Pernoite no The Palace.

06º DIA – 18/AGO/2021 – QUA – SUN CITY / 
JOHANNESBURG / CAPE TOWN
Café da manhã no hotel. Sua diária estará válida 
até as 11h. Em horário apropriado, traslado por via 
terrestre com motorista em inglês para o aeroporto 
de Johannesburgo para embarque em voo regular 
com destino a Cape Town. Na chegada, recepção e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre para primeiros 
contatos com o hotel e a cidade. Pernoite.

07º DIA – 19/AGO/2021 – QUI - CAPE TOWN –CITY 
TOUR
Café da manhã no hotel. Neste dia teremos uma 
visita de meio dia – City Tour – com guia em português 
para explorar a linda cidade de Cape Town, situada 
na base da Montanha da Mesa (Table Mountain) - é 
considerada por muitos como a cidade mais bonita 
da África e uma das mais lindas do Mundo! Fundada 
em 1652, Cape Town é considerada ainda como o 
coração histórico e cultural da África do Sul. É aqui 
que as embarcações da Companhia Holandesa das 
Índias Orientais vinham reabastecer. Os vestígios 
de arquitetura holandesa são evidentes, nos seus 
castelos e nas suas belas antigas casas. Restante do 
dia livre para atividades pessoais. No final da visita, 
subida opcional (não incluída) ao Table Mountain, 
caso o clima (vento) não esteja impedindo o acesso 
a Montanha. Tarde livre para passeios e atividades 
pessoais. Pernoite.

08º DIA – 20/AGO/2021 – SEX - CAPE TOWN – TUR 
AO CABO DA BOA ESPERANÇA
Café da manhã no hotel. Neste dia teremos uma 
visita de dia inteiro, com guia em português para à 
famosa Península do Cabo. Um tour que contorna a 
linda costa de Cape Town e que passa pelo Cabo da 
Boa Esperança - o extremo sul do Continente Africano 
que foi dobrado pela primeira vez pelo navegador 
Português Bartolomeu Dias. Retorno ao centro de 
Cape Town ao final da tarde. Pernoite.

09° DIA – 21/AGO/2021 – SAB - CAPE TOWN – 
TOUR AOS VINHEDOS
Café da manhã no hotel. No dia de hoje visitaremos 
a elegante região dos vinhedos, vinícolas da África do 
Sul, que vem se destacando internacionalmente pela 
quantidade e qualidade de seus vinhos. O passeio 
inclui degustações e visitas a vinhedos. No final da 
tarde, retorno ao hotel. Pernoite.

10° DIA – 22/AGO/2021 – DOM - CAPE TOWN / 
JOHANNESBURG / SÃO PAULO
Café da manhã no hotel. Sua diária estará válida até 
as 11h. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto 
da Cidade do Cabo para procedimentos de voo 
regular com destino a São Paulo, com uma conexão 
em Johanesburgo. Noite a bordo.
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Maiores informações e vendas:

Nossos serviços incluem: Hotéis previstos para este circuito:
Ivory Tree Game Lodge

Portswood Hotel

The Palace

Notas:
1) Lembramos que o pagamento na opção à vista, sempre se pode pagar a passagem aérea parcelada, pois ao contrário do terrestre, se pagarem à vista 

ou parcelado a Cia. não oferece nenhum desconto. O desconto é dado no pagamento da Parte terrestre.
2) Os lugares são limitados. Só o pagamento e assinatura do contrato, garante lugar no grupo. Saída garantida com qualquer número de inscritos, 

asseguramos acompanhamento de Guia desde o Brasil, a partir de 10 passageiros inscritos e pagos.
3) Brasileiros viajando neste itinerário, precisam ter apenas o passaporte válido (mínimo de 6 meses de validade a partir da data de embarque). Nenhum 

visto de entrada é necessário, mas é imperativo possuir o certificado de Vacina contra a Febre Amarela. Passageiros com outras cidadanias, devem 
consultar sobre restrições. Menores possuem orientação expressa mesmo junto com os pais.

4) Informaremos oportunamente, se os países a serem visitados, pedirão testes comprovatórios contra o Covid 19 ou, se existir uma vacina, o 
comprovante da mesma.

5) Sobre a parte terrestre, lembramos que o Governo brasileiro cobra tributo sobre transação de moeda estrangeira, vigente na alíquota de 8,58% (IOF & 
IRRF).

6) Saída garantida com qualquer quantidade de inscritos. Guia desde o Brasil com grupo igual ou maior que 10 passageiros pagantes.

Consulte nossa tarifa aérea para esta viagem.

Preços por pessoa – Somente parte terrestre

Nossos preços NÃO incluem:
* Passagem aérea no trecho Brasil / África do Sul / Brasil, na rota 

indicada: SÃO/HDS/JNB/CPT/SAO;
* Despesas de passaporte e taxa de entrada (visto consular) a África do 

Sul, dependendo da nacionalidade do passageiro;
* Despesas com certificado internacional de Vacina contra a Febre 

Amarela;
* Despesas de caráter pessoal, como alimentação não mencionada como 

incluída, telefonemas, lavanderias etc.;
* Gorjeta a maleteiros nos hotéis e aeroportos;
* Tributos governamentais vigente sobre os serviços terrestres, que está 

previsto de acordo com a legislação vigente em 8,55%
* Nenhum item que não esteja claramente mencionado como incluído.

Grand Tours Operadora
www.grandtoursoperadora.tur.br

55 (34) 3255.1212
benjamin@grandtoursoperadora.tur.br

Traslado com motorista em inglês desde o aeroporto de 
Johanesburgo ao hotel no Kruger Parque; 

02 noites no hotel Ivory Tree Game Lodge em Pilanesberg – com café 
da manhã, almoço e jantar (não inclui bebidas), taxas e impostos;

2 safaris incluídos por dia quando no Game Lodge;

Traslado com motorista em inglês desde o hotel no Parque de 
Pilanesberg ao complexo de Sun City;

02 noites de hospedagem no hotel The Palace, com café da manhã 
no complexo de Sun City com taxas e impostos;

Traslado com motorista em inglês desde o hotel em Sun City ao 
aeroporto de Johanesburgo;

04 noites de hospedagem em Cape Town – no Portswood - com café 
da manhã, taxas e impostos;

City Tour de meio dia em Cape Town em português;

Tour de dia inteiro ao cabo da boa esperança em português;

Tour de dia inteiro a região dos jardins e vinícolas em português;

Traslados de chegada e saída com motorista/ guia em Inglês.

Kit básico de viagem com porta dólares, porta documentos, 
etiquetas de bagagem e roteiro de viagem personalizado;

Seguro Coris VIP de US$ 60.000,00, seguro de cancelamento Plus 
Reason de até US$ 3.000.00 e de Covid, até US$ 30.000,00 por 
pessoa até 60 anos de idade. Consulte suplemento válido para idade 
maior que esta.

Cidade Hotéis Previstos Categoria Duplo Individual Forma de pagamento

Pilanesberg Ivory Tree Game 
Lodge Primeira Sup.

US$ 2.591,00 US$ 4.499,00
Preço normal. Entrada mínima de 25% e 
saldo em até 9X por meio de cartão de 

crédito de pessoa físicaSun City The Palace Luxo

Cidade do 
Cabo Portswood Hotel Primeira US$ 2.339,00 US$ 4.049,00

Preço especial para pagamento à vista, com 
desconto de 10% sobre a configuração, por 
meio de TED, DOC ou PIX, à taxa cambial 

do dia de pagto.


