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África do Sul com Ilhas Maurício 
 

 

Região do Parque Nacional Kruger, Cape Town, Ilhas Maurício, Johanesburgo 

Duração: 13 dias.         Saídas: diárias. 

ROTEIRO: 

1º DIA: JOHANESBURGO / RESERVA DE ANIMAIS 

Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao aeroporto e embarque com destino à reserva de animais, localizada na 

região do Parque Nacional Kruger. 

 

Chegada, recepção, traslado ao hotel e acomodação por 2 noites com pensão completa e safáris fotográficos. 

 

2º DIA: SAFARI LODGE 

O primeiro safári será por volta das 6h da manhã enquanto os rangers fornecem informações sobre os animais e seus 

costumes. Parada para apreciar o amanhecer. 

 

Retorno ao lodge por volta das 9h para o farto café da manhã. Restante da manhã e início da tarde livre para desfrutar a 

piscina, atividades opcionais ou simplesmente descansar e relaxar. 

 

Por volta das 16h, saída para o safári até o anoitecer. Serão rastreados animais ainda não vistos nos safáris anteriores. 

 

3º DIA: SAFARI LODGE / CAPE TOWN 

Safári pela manhã e, logo depois do café da manhã, traslado ao aeroporto e embarque com destino a Cape Town. 

Chegada, traslado ao hotel e acomodação por 4 noites com café da manhã. 

 

4º DIA: CAPE TOWN 

Depois do café da manhã, saída para o tour regular para o Cabo da Boa Esperança. 

 

O dia começa com um passeio costeiro por Clifton, Camps Bay até a vila pesqueira de Hout Bay, ponto de saída dos 

barcos para visitar a Ilha das Focas. Depois, passagem por Chapman’s Peak Drive, uma rota com vista espetacular de toda 

a baía. 

 

A programação continua com a visita ao Cabo da Boa Esperança e Ponta do Cabo, seguida de observação dos pinguins e, 

por último, parada nas cidades Simons Town e Muizenberg. 

 

O Cabo da Boa Esperança é historicamente famoso por causa do navegador português Bartolomeu Dias, que batizou a 

região como Cabo das Tormentas após as embarcações passarem por violentas tempestades, em 1488. Ainda segundo as 

crônicas da época, o rei João II de Portugal passou a chamá-lo de Cabo da Boa Esperança, pois ao ser contornado mostrou 
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a ligação entre os oceanos Atlântico e Índico e a tão cobiçada chegada à Índia, a rota 

comercial mais importante naquele momento. 

 

 

5º DIA: CAPE TOWN 

Café da manhã no hotel. City tour regular de meio dia por Cape Town. 

 

Este passeio permite ter uma visão completa da Grande Cape Town, com a opção de pegar o teleférico para subir até 

a Table Mountain, para uma vista espetacular da cidade e da baía (se o clima permitir). Pode-se passear pelo vibrante 

mercado de pulgas, conhecido como “Greenmarket Square”, com diversas barracas de souvenires. Tempo para conhecer 

o “Company Garden’s” e suas árvores de mais de 160 anos no centro de Cape Town. Os jardins estão cercados pelo antigo 

“Slave Lodge”, o Parlamento e a Catedral St. Georges, com sua interessante história. Em seguida, passagem pelo Castelo 

da Boa Esperança e pelo belo centro velho, com prédios históricos; visita ao bairro Malaio e Bo Kaap com suas casas 

coloridas e mesquitas pitorescas. 

 

Observação: teleférico para a Table Mountain e ingressos nos museus não estão incluídos. 

 

6º DIA: CAPE TOWN 

Dia livre para explorar a cidade. Consulte-nos para opcionais. 

 

7º DIA: CAPE TOWN / JOHANESBURGO / ILHAS MAURÍCIO 

Traslado privativo ao aeroporto e embarque para as Ilhas Maurício, com conexão em Johanesburgo. Chegada e traslado 

privativo ao hotel para acomodação por 5 noites com meia pensão inclusa. 

 

8º AO 11º DIA: ILHAS MAURÍCIO 

Dias livres para desfrutar das atividades que o resort oferece e conhecer a ilha. 

 

12º DIA: ILHAS MAURÍCIO / JOHANESBURGO 

Traslado ao aeroporto e embarque para Johanesburgo. Apresentação por conta do passageiro no hotel para acomodação 

por 1 noite com café da manhã incluso. 

 

13º DIA: JOHANESBURGO 

Café da manhã no hotel. Traslado tipo shuttle do próprio hotel ao aeroporto e embarque com destino ao Brasil. 

SERVIÇOS: 

NESTE ROTEIRO INCLUI: 

- Traslados privativos entre aeroporto / hotel / aeroporto em Cape Town e Ilhas Maurício; 

- Traslado regular entre aeroporto / lodge / aeroporto na reserva de animais; 

- Acomodação por 2 noites na reserva de animais, incluindo pensão completa e 2 safáris fotográficos diários; 

- Acomodação por 4 noites em Cape Town, com café da manhã; 

- Acomodação por 5 noites nas Ilhas Maurício, com meia pensão (café da manhã e jantar); 

- Acomodação por 1 noite em Johanesburgo, com café da manhã; 

- Passeio regular de meio dia em Cape Town City e Table Mountain; 

- Passeio regular de dia completo para o Cabo da Boa Esperança; 

- Kit de viagem; 

- Seguro viagem. 

 

 

NESTE ROTEIRO NÃO INCLUI: 

- Passagens aéreas; 

- Taxas de embarque; 

http://www.watanabetur.com.br/
mailto:CECILIA@WATANABETUR.COM.BR
mailto:RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR


 

WWW.WATANABETUR.COM.BR 
CECILIA@WATANABETUR.COM.BR OU RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR 

WATANABETUR – RUA VERGUEIRO, 2253 – SALA 1013 (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

- Encargos de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro; 

- Despesas com documentação e vistos consulares; 

- Passeios opcionais; 

- Refeições não mencionadas como incluídas; 

- Antecipação no horário de chegada (early check in); 

- Prorrogação no horário de saída (late check out); 

- Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis; 

- A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro; 

- Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, gorjetas, consumo de 

minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro. 

PREÇOS: 

Valores indicados em moeda estrangeira devendo ser considerada a cotação publicada em nosso site no 
dia da compra. 

 

PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO ATÉ 31/03/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo Single 

Reserva Privada Kapama River Lodge Standard Suite Pensão completa 

3.503 6.493 

Cape Town The Commodore Standard Room Café da manhã 

Ilhas Maurício Sands Suites Mauritius Deluxe Suite Meia pensão 

Johanesburgo Peermont Mondior at Emperor’s Palace Classic Room Café da manhã 

  

CATEGORIA LUXO - VÁLIDO ATÉ 31/03/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo Single 

Reserva Privada Geiger's Camp Suite Pensão completa 

5.369 9.538 

Cape Town Table Bay Hotel Luxury Room Café da manhã 

Ilhas Maurício Maradiva Luxury Suite Pool Villa Meia pensão 

Johanesburgo Peermont D’oreale Grande Hotel Classic Room Café da manhã 
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PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/04 A 30/04/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo Single 

Reserva Privada Kapama River Lodge Standard Suite Pensão completa 

3.194 6.023 

Cape Town The Commodore Standard Room Café da manhã 

Ilhas Maurício Sands Suites Mauritius Deluxe Suite Meia pensão 

Johanesburgo Peermont Mondior at Emperor’s Palace Classic Room Café da manhã 

  

CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 01/04 A 30/04/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo Single 

Reserva Privada Geiger's Camp Suite Pensão completa 

5.213 9.226 

Cape Town Table Bay Hotel Luxury Room Café da manhã 

Ilhas Maurício Maradiva Luxury Suite Pool Villa Meia pensão 

Johanesburgo Peermont D’oreale Grande Hotel Classic Room Café da manhã 

PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO DE 01/05 A 30/09/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo Single 

Reserva Privada Kapama River Lodge Standard Suite Pensão completa 2.960 5.492 
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PREÇOS PARTE TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE 

Cape Town The Commodore Standard Room Café da manhã 

Ilhas Maurício Sands Suites Mauritius Deluxe Suite Meia pensão 

Johanesburgo Peermont Mondior at Emperor’s Palace Classic Room Café da manhã 

  

CATEGORIA LUXO - VÁLIDO DE 01/05 A 30/09/2018 

Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo Single 

Reserva Privada Geiger's Camp Suite Pensão completa 

4.837 8.466 

Cape Town Table Bay Hotel Luxury Room Café da manhã 

Ilhas Maurício Maradiva Luxury Suite Pool Villa Meia pensão 

Johanesburgo Peermont D’oreale Grande Hotel Classic Room Café da manhã 

- Todos os preços são em dólares americanos (USD) e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
- Valores informados NÃO válidos para períodos festivos e de grandes eventos nas cidades, incluindo Natal e Réveillon. 

FORMAS DE PAGAMENTOS: 

- Sinal de 25% do valor no boleto bancário para reserva. 

- Saldo (incluindo IRRF e taxas) em até 10 vezes sem juros, com cartões de crédito Visa, Mastercard, Diners, Elo e 

American Express. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

RESERVA: 

Para tal solicitamos um sinal de 25% do valor do pacote, por passageiro, sendo este descontado do montante final. Caso a 

reserva não se confirme, o sinal será reembolsado. Em caso de desistência por parte do passageiro após a confirmação das 

reservas, será feito o cálculo de eventuais multas de hotéis e serviços, usando o valor do sinal para cobertura das mesmas. 

 

Os valores indicados nos pacotes estão em moeda estrangeira devendo ser convertidos para Reais (R$) com base na 

cotação publicada em nosso site no dia da compra. 

 

 

ALTERAÇÕES: 

Mudanças após confirmação total será cobrada multa de US$ 100,00 + multa de hotéis, empresas aéreas e outras 
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empresas envolvidas quando vigentes. 

 

Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das companhias aéreas 

envolvidas estarão vigentes também. 

 

 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: 

- Parte terrestre: 

Até 45 dias antes do início da viagem: 10% do valor do pacote por pessoa de taxas administrativas e eventuais multas dos 

fornecedores envolvidos conf. condições contratuais. Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das 

companhias aéreas envolvidas estarão vigentes também. 

 

De 44 a 31 dias antes da viagem: perda de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do pacote. 

 

De 30 a 16 dias antes da viagem: perda de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do pacote. 

 

Menos de 15 dias antes do inicio da viagem: perda de 100% (cem por cento) do valor total do pacote, independente dos 

motivos apresentados pelo passageiro. 

 

- Parte aérea: 

As tarifas aéreas usadas nos pacotes têm condições restritas e muitas vezes não reembolsáveis. Em caso de cancelamento 

a multa varia de 25% a 100% do valor pago dependendo da companhia aérea e das condições da tarifa aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 
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