Réveillon na África do Sul - saída
garantida
Reserva de Animais, Cape Town

Duração: 9 dias.

Saída: 27/12/2018.

ROTEIRO:
27/12: SÃO PAULO / JOHANESBURGO
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e embarque com destino a Johanesburgo.
28/12: JOHANESBURGO / RESERVA DE ANIMAIS
Chegada no aeroporto de Johanesburgo e embarque em voo de conexão para Hoedspruit. Chegada no aeroporto de
Hoedspruit, na Região do Parque Nacional Kruger, e traslado regular com guia em inglês para o lodge, para acomodação
por 2 noites em plano de pensão completa e atividades.
Chegada no lodge, almoço leve e tempo livre. No final do dia, saída para safári fotográfico com ranger em inglês (nota:
almoço e participação no safári fotográfico estão sujeitos à hora de chegada ao lodge).
29/12: RESERVA PRIVADA
Ao amanhecer, safári fotográfico em carros 4x4 abertos, na companhia de ranger em inglês. Retorno para o lodge para o
café da manhã e tempo livre no restante da manhã.
Almoço no lodge e, no final do dia, safári fotográfico com ranger em inglês. Retorno para o lodge para o jantar.
30/12: RESERVA PRIVADA - HOEDSPRUIT - CAPE TOWN
Safari fotográfico ao amanhecer com ranger em inglês (nota: a participação na atividade de safári fotográfico está sujeita
à hora de partida do voo). Após o café da manhã no lodge, traslado regular em inglês para o aeroporto de Hoedspruit para
voo com destino a Cape Town.
Chegada no Aeroporto Internacional de Cape Town e traslado regular com guia em português para o hotel, para
acomodação por 5 noites com café da manhã. Restante do templo livre.
31/12: CAPE TOWN
Café da manhã no hotel e dia livre para explorar a cidade.
01/01: CAPE TOWN
Café da manhã no hotel e dia livre para explorar a cidade.
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02/01: CAPE TOWN
Café da manha no hotel. Passeio regular de dia inteiro para Cape Point, com guia em
português. Este passeio ao longo da Península do Cabo é uma rota espetacular para
admirar a paisagem, vegetação e a vida silvestre. Parada em Hout Bay ou Timber Bay, com opção de fazer um passeio de
barco até ilha habitada por uma colônia de focas (o custo do passeio de barco não está incluso).
Continuação do passeio para Chapman’s Peak (se o clima permitir) para visita à Reserva Natural Good Hope, onde está
o Cabo da Boa Esperança, e opção de pegar o teleférico (a entrada não está inclusa) e subir até o velho farol para apreciar
a vista da famosa “False Bay”. Em seguida, ida até Simon’s Town, lar da Marinha sul-africana e opção de visitar uma
famosa colônia de pinguins africanos (o custo da visita não está inclusa), uma espécie que sofre sérios riscos de extinção.
Ao final do dia, retorno para o hotel.
03/01: CAPE TOWN
Café da manha no hotel. Passeio regular de dia inteio pelas vinícolas do Cabo, com guia em português, conhecendo
uma Rotas de Vinho (Winelands) da região. Visita à cidade de Stellenbosch, a segunda cidade mais antiga do Cabo, onde
foi criada a Pinotage, uma variedade de uva sul-africana. Em seguida, visita à Franschhoek, uma colônia francesa onde os
primeiros Huguenots (protestantes franceses) que migraram se estabeleceram. O passeio não inclui degustação ou
almoço.
04/01: CAPE TOWN / JOHANESBURGO / SÃO PAULO
Cafe da manhã no hotel e traslado regular com guia em português para o Aeroporto Internacional de Cape Town e
embarque com destino a São Paulo, após conexão em Johanesburgo.

SERVIÇOS:
NESTE ROTEIRO INCLUI:
- Passagem aérea em classe econômica com a South African Airways;
- Acomodação por 2 noites na reserva de animais com pensão completa e safáris fotográficos;
- Acomodação por 5 noites em Cape Town, com café da manhã;
- Traslados em inglês entre aeroporto / lodge / aeroporto na Reserva de Animais;
- Traslados regulares em português entre aeroporto / hotel / aeroporto em Cape Town;
- Passeio regular de dia inteiro para à Península do Cabo, com guia em português;
- Passeio regular de dia inteiro às Vinícolas do Cabo, com guia em português;
- Encargos de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro;
- Assistência local e número de telefone 24 horas para eventual emergência;
- Kit de viagem Gold;
- Seguro viagem.

NESTE ROTEIRO NÃO INCLUI:
- Taxas de embarque;
- Despesas com documentação e vistos consulares;
- Passeios ou atividades opcionais;
- Refeições não mencionadas como incluídas;
- Bebidas;
- 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.
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PREÇOS:
alores indicados em moeda estrangeira devendo ser considerada a cotação
publicada em nosso site no dia da compra.
PREÇOS PARTE AÉREA E TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE
CATEGORIA SUPERIOR - VÁLIDO ATÉ 14/12/2018

Cidade

Hotel

Quarto

Inclui

Reserva de Animais

Kapama River Lodge

Standard Suite

Pensão completa

Cape Town

Victoria & Alfred Hotel

Standard Room

Duplo

Single

5.449

7.815

Duplo

Single

6.181

8.853

Café da manhã

PREÇOS PARTE AÉREA E TERRESTRE, POR PESSOA, EM USD, A PARTIR DE
CATEGORIA LUXO - VÁLIDO ATÉ 14/12/2018

Cidade

Hotel

Quarto

Inclui

Reserva de Animais

Kapama Southern Camp

Standard Suite

Pensão completa

Cape Town
-

Valores

Table Bay Hotel
válidos

enquanto

Luxury Room
houver

Café da manhã
disponibilidade

de

lugares.

- Todos os preços são em dólares americanos (USD) e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FORMA DE PAGAMENTO:
- 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$) com base na
cotação publicada em nosso site no dia da compra.
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ALTERAÇÕES:
Mudanças após confirmação total será cobrada multa de US$ 100,00 + multa de hotéis,
empresas aéreas e outras 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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