DETALHES – MARAVILHAS DA ÁFRICA DO SUL
15 DE MARÇO DE 2020 – 9 DIAS
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PROGRAMAÇÃO DIÁRIA:
1° Dia / 15 março – Domingo: BRASIL/JOHANNESBURGO Comparecimento ao aeroporto
Internacional para embarque com destino a Johanesburgo. Noite a boardo.
2° Dia / 16 março – Segunda: JOHANNESBURGO - ÁREA PARQUE KRUGER Chegada ao
aeroporto de Johannesburgo. Recepção e traslado ao hotel. Resto do dia livre.
Acomodação.
3° Dia / 17 março – Terça: JOHANNESBURGO – WHITE RIVER – MPUMALANGA (ÁREA
PARQUE KRUGER) Café da manhã. Saída com destino ao Kruger Park, que está localizado
na região de Mpumalanga. No caminho, passaremos por locais de paisagens fascinantes
e maravilhas naturais, sendo portanto um dos destinos turísticos com mais procura do
país. Durante a rota teremos a oportunidade de ver o espetacular “ Blyde River Canyon”,
uma das maravilhas naturais da África. Chegada à área do Kruger. Jantar e acomodação.
4° Dia / 18 março - Quarta: PARQUE NACIONAL DO KRUGER Café da manhã. Saída cedo
em direção ao Kruger Park. Neste dia será realizado um dia completo de safari fotográfico
em veículos 4x4. O Kruger é um dos parques naturais mais famosos do mundo. Está entre
os maiores e mais antigos. No safari o objetivo principal é que sejam vistos os “ Big Five
“(leões, leopardos, elefantes, búfalos e rinocerontes), assim como outros
animais de grande interesse como, girafas, hipopótamos e antílopes e animais
menores. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação.

5° Dia / 19 março – Quinta: MPUMALANGA – PRETÓRIA –
JOHANESBURGO – CIDADE DO CABO Café da manhã. Saída do parque
com destino ao aeroporto de Johanesburgo. Durante o caminho será feita
uma visita panorâmica de Pretória que é a capital da Africa do Sul, passando
por Church Square, Union Building, entre outros pontos de interesse.
Chegada ao aeroporto de Johanesburgo para embarcar com destino a
Cidade do Cabo. ( vôo não incluso, hora recomendada,entre19:00h-20:00h).
Chegada, recepção, traslado ao hotel e acomodação.
6° Dia / 20 março – Sexta: CIDADE DO CABO Café da manhã. Dia livre,
que pode ser aproveitado para fazer uma excursão opcional da Península do
Cabo, onde chegaremos até o Cabo de Boa Esperança e visitando no
caminho a Ilha das Focas e uma colónia de pinguins. Esta visita inclui almoço
num restaurante local e traslados de ida e volta ao hotel. Acomodação.
7° Dia / 21 março – Sábado: CIDADE DO CABO Café da manhã. Dia livre,
que pode ser aproveitado para realizar uma excursión opcional para
conhecer Cidade do Cabo. Visitar-se-á o famoso bairro "Bo Kaap" e seus
museus, bem como uma das adegas mais antigas do país onde realizar-se-á
uma prova de vinhos. Esta visita inclui almoço num restaurante
local e traslados de ida e volta ao hotel. Acomodação.

8°Dia / 22 março – Domingo: CIDADE DO CABO Café da manhã.
No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque com
destino a Johanesburgo. Chegada e conexão em vôo com destino
ao Rio. com guia/motorista. Fim dos nossos serviços.
9°Dia / 23 março – Segunda: RIO DE JANEIRO Chegada e fim dos
serviços.

Ficaremos com saudades desta viagem inesquecível e
das amizades tão importantes que fizemos. A RDC Tour
agradece a sua preferência e espera tê-los conosco
sempre nos momentos mais agradáveis da sua vida!
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VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA
INESQUECÍVEL COM A
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