
 

27/02: Salvador / Johannesburg 
Apresentação no aeroporto de Salvador para embarque com destino a Johannesburg. Conexão
em São Paulo. 

28/02: Johannesburg / Sun City
Chegada, traslado e acomodação no hotel em Sun City. Restante do dia livre.

01/03: Sun City 
Vamos aproveitar! Dia inteiramente dedicado as diversidades de Sun City,  um reino lazer no
antigo  cenário  africano  de  “bushveld”.  Uma  estância  com  cassino,  muito  divertimento  e
sofisticação. Sun City é vibrante 24 horas por dia!
Sugerimos algumas atividades próximas de Sun City:

• Passeio de balão sobre o Parque Nacional de Pilanesberg
• Passeio de Elefante

02/03: Sun City/ Parque Pilanesberg 
Após o café da manhã, traslado com destino ao Parque Pilanesberg onde faremos 4 safáris -
com refeições  inclusas.  O  primeiro  safári  será  no  pôr  do  sol,  quando  surpreenderemos  os
animais buscando alimento. Experiência inesquecível - ficar cara a cara com os grandes felinos,
elefantes, zebras, girafas e outros animais da savana Africanos. Noite livre no hotel lodge, que
fica dentro do Parque.

03/03: Parque Pilanesberg 
Dia inteiro dedicado ao Parque, com refeições e 2 safáris (inclusos) - um pela manhã, bem cedo
e outro a tarde, com pôr do sol. Restante do dia livre para desfrutar do hotel - piscina e a vista do
Parque com seus animais.

04/03: Pilanesberg / Johannesburg / Cape Town 
Após o último safári da manhã, faremos o traslado com destino a Johannesburg.  Depois do
check out, seguimos até a fazenda dos leões para uma visita interativa. Traslado ao aeroporto
com destino a Cape Town. Chegada, traslado e acomodação no hotel.

05/03: Cape Town 
Após o café da manhã, visita de dia inteiro a cidade. Vamos subir de teleférico para a fantástica
Montanha da Mesa, onde desfrutaremos de uma vista inesquecível. Cape Town é considerada
por muitos como a cidade mais bonita da África e uma das mais bonitas do mundo! Durante a
visita poderemos apreciar os evidentes vestígios de arquitetura holandesas,  nas belas casas
antigas. A entrada no Planetarium Museu e o almoço durante a visita, já estão inclusos.

06/03: Cape Town 
Dia livre.  Sugerimos visita  de dia inteiro a Península do Cabo da Boa Esperança,  ponto de
encontro entre os oceanos Atlântico e Indico com cruzeiro a Ilha das Focas e visita a praia da
reserva de pinguins. Almoço incluso. Noite livre.

07/03: Cape Town
Dia livre. Sugerimos visita de dia inteiro a Wineland, com degustação de vinho e almoço na
região de STELLENBOSCH & FRANSCHOEK. Voltamos para o hotel no fim da tarde.

08/03 : Cape Town / Johannesburg   
Em horário determinado, traslado ao aeroporto com destino a Johannesburg. Sugerimos um tour
panorâmico na Capital da África do Sul – Pretoria. 

09/03: Johannesburg / Salvador 16/02
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Salvador. 


