R O T E I R O S

I N T E R N A C I O N A I S
AFRICA DO SUL - 8 dias

1º Dia - Rio de Janeiro / Johannesburg
Comparecimento ao Aeroporto Internacional do Galeão para embarque em vôo da Varig com destino a Johannesburg. Pernoite a bordo.
2º Dia - Johannesburg / Cape Town
Chegada pela manhã, recepção e assistência para embarque em vôo doméstico com destino a Cape Town. Chegada, recepção e traslado ao hotel,
com city tour panorâmico durante o trajeto. Restante do Dia livre para descanso. À noite, sugerimos uma visita ao Waterfront, o antigo cais da
cidade, atualmente o principal ponto de entretenimento de Cape Town, com excelentes opções de restaurantes e lojas.
3º Dia - Cape Town
Café da manhã. Dia livre. Conhecida como “The Mother City”, por ter sido a primeira cidade fundada na África do Sul em 1652, Cape Town é uma
visão surpreendente e agradável de uma África diferente. Situada entre montanhas e o mar, possui um belíssimo cenário natural e uma forte influência da colonização holandesa, além de uma atmosfera charmosa e as facilidades de uma cidade cosmopolita.
4º Dia - Cape Town
Café da manhã. Dia livre para compras ou atividades independentes.
5º Dia - Cape Town / Johannesburg / Sun City
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque em vôo com destino a Johannesburg. Chegada, recepção e traslado para Sun
City. Durante o trajeto, city tour panorâmico por Pretoria, capital administrativa do país, conhecida como a “Cidade dos Jacarandás”. Chegada a
Sun City e acomodação no hotel. Restante do Dia livre.
6º Dia - Sun City
Café da manhã. Encravado nas Montanhas de Pilanesberg, este complexo foi idealizado e construído para ser a meca do entretenimento na África do
Sul. Segundo a lenda, havia uma civilização no local, que desapareceu e inspirou a criação da atual “Lost City”. Dia livre para explorar todas as
atrações e a infra-estrutura que Sun City oferece, tais como: Valley of Waves, uma Piscina com
ondas artificiais; Entertainment Center, com inúmeras lojas, restaurantes, cinemas, discotecas, bares, etc; The Lions Park, uma oportunidade de
estar bem perto de leões e até de pegar no colo os filhotes; além de campos de golfe, quadras de tênis, etc.
7º Dia - Sun City / Johannesburg
Café da manhã. Pela manhã, partida para Johannesburg, a cidade do ouro, centro financeiro e cidade mais importante da África do Sul. Chegada
e hospedagem no hotel.
8º Dia - Johannesburg / Rio de Janeiro
Café da manhã. Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque em vôo da Varig com destino ao Rio de Janeiro. Chegada no mesmo Dia, à
tarde.

