
 
 

TURISMO WEEK – PROGRAMAS INDIVIDUAIS 
ÁFRICA CLASSICA 

 
A combinação perfeita de Zâmbia e África do Sul 

 

RESERVAS:   Somente entre os dias Set.24 a Set.30 
SAÍDAS 2012/ 2013: Diárias de Out.01, 2012 a Nov.20, 2013 (exceto Dez.15 a Jan.15) 
DURAÇÃO:   11 dias/ 9 noites 
VISITANDO:   Livingstone, Cape Town, Região do Kruger Park e Johannesburg. 
ATRAÇÕES: 

 A força poderosa das cataratas de Vitoria com hospedagem às margens do Rio 
Zambezi; 

 As belezas da cidade mais charmosa do continente africano: Cape Town; 
 A experiência inesquecível dos safáris fotográficos; 
 O luxo e a sofisticação de se hospedar em um hotel boutique em Johannesburg; 

 
ROTEIRO: 

 
1º DIA – BRASIL/ JOHANNESBURG 
Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo para embarque com destino a Johannesburg.   
 
2º DIA – JOHANNESBURG/ LIVINGSTONE 

Chegada e embarque com destino a Livingstone. Chegada, recepção e traslado privativo ao Hotel 
Royal Chundu. Acomodação por 2 noites com todas as refeições inclusas.   
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUSOS. 
 
3º DIA – LIVINGSTONE 
Dia livre. Roteiro inclui passeios: tour à Victoria Falls, rafting pelo Rio Zambezi, pequeno cruzeiro no 

final da tarde pelo Rio Zambezi, safári, visita a vilarejos típicos que preservam o seu artesanato milenar 
(passeios sujeitos à disponibilidade de acordo com a escolha dos passageiros). 

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUSOS. 
 
4º DIA – LIVINGSTONE/ CAPE TOWN 
Safári ao amanhecer. Após café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cape 
Town Chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação por 4 noites no Pepper Club. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO. 
 
5º DIA – CAPE TOWN 
Dia livre.  
SUGERIMOS (não incluído): Visita City Tour & Montanha da Mesa 
A “Cidade Mãe” da África do Sul oferece muitas atrações: saída para a Table Mountain National Park, 
(Parque Nacional da montanha da Mesa) Patrimônio Natural da Humanidade e recém-eleita uma das 

Sete Maravilhas Naturais. É possível subir até o topo (se as condições climáticas permitirem – ticket 
não incluído). Visita ao bairro Clifton, uma área residencial exclusiva construída nas encostas da 
montanha da Mesa, de frente para o Oceano Atlântico e o bairro de Sea Point, onde casas e prédios 
desfrutam de sua localização privilegiada à beira-mar. Pubs, bares, danceterias, café e bons 
restaurantes, fazem deste luxuoso bairro um dos mais elegantes do mundo. Parada para conhecer um 

dos mercados mais antigos e populares da cidade: o GreenMarket Square, localizado no centro da 

cidade. Lar de artistas, bairlarinos, cantores e músicos. Aqui é possível apreciar o artesanato local, os 
tecidos e artefatos de quase todos os países do continente neste colorido e vibrante mercado ao ar 
livre. Vista panorâmica da Casa do Parlamento um dos cartões postais da cidade, do majestoso 
edifício da Câmara Municipal e do Castelo da Boa Esperança. Vista panorâmica do Museu da 
Escravidão, construído em 1678, um dos mais antigos edifícios da cidade, abrigava os escravos antes 
de sua comercialização. Parada no bairro de BooKaap, também conhecido como o bairro Malaio, com 
suas casinhas coloridas, de arquitetura inconfundível. Subida ao Signal Hill. 

CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO. 
 



 
6º DIA – CAPE TOWN 
Dia livre.  
SUGERIMOS (não incluído): Visita às vinícolas - Cape Town é a porta de entrada para a região das 
vinícolas sul-africanas. O solo fértil e o clima propício, com verões amenos e chuvas durante o 
inverno, asseguram o crescimento de videiras fortes e saudáveis – produzindo vinhos de sabor 
inconfundível. As vinícolas do Cabo abrangem desde a parte norte da costa Atlântica até o deserto de 

Klein Karoo: são aproximadamente 100.000 hectares de vinhedos e existem mais de 350 
propriedades e adegas de vinho. O passeio começa com degustação de vinhos e queijo, seguindo para 
Stellenbosch – uma cidade histórica e ponto marcante da produção dessa bebida no país. Degustação 
de vinhos na vinícola Spier, onde é possível interagir com com os grandes pássaros africanos, como 
águias e corujas (visita ao parque opcional, não incluída).  
CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO. 
 

7º DIA – CAPE TOWN 
Dia livre para explorar a cidade mais charmosa do continente africano. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO. 
 
8º DIA – CAPE TOWN /REGIÃO DO KRUGER PARK 
Pela manhã, traslado privativo ao aeroporto para embarque com destino a Johannesburg. Chegada e 

embarque com destino a Região do Kruger Park. Chegada, recepção e traslado para acomodação por 2 
noites no Chitwa Chitwa. Ao entardecer, saída para uma experiência fascinante: o safári fotográfico! 
Ele é realizado em jipes abertos, com tração nas quatro rodas, acompanhado por um guia (ranger) 
especializado na flora e fauna local, em busca dos animais e aves que predominam na região. 
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUSOS. 
 
Sobre as reservas de safári 

**Game lodge: trata-se da nomenclatura utilizada para os hotéis específicos localizados nas regiões de 
safári.  Eles recebem esse nome por possuírem uma rotina diferente dos hotéis convencionais, incluindo 
as atividades de safári na sua programação diária.  
**O game lodge previsto neste programa está localizado em reserva particular vizinha à Região do 
Kruger Park. As reservas privativas, ao invés dos game lodges dentro dos limites do parque nacional, 

proporcionam uma dinâmica de safári mais emocionante e um contato mais próximo com os animais. 
 

9º DIA – REGIÃO DO KRUGER PARK 
Dia inteiro dedicado às atividades de safári. Ao amanhecer e ao entardecer, passeio pela reserva em 
busca dos cinco grandes: leão, búfalo, rinoceronte, leopardo e elefante. Aproveite todos os momentos – 
e todos os animais! – que serão vistos. Além dos cinco grandes, muitos antílopes, elefantes, zebras, 
hienas, cachorros selvagens podem participar desse momento emocionante que é fazer um safári 
fotográfico na África. Deixe que o espetáculo da natureza aconteça!  

CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUSOS. 
 
10º DIA – REGIÃO DO KRUGER PARK/ JOHANNESBURG 
Safári pela manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Johannesburg. Chegada e 
traslado privativo ao hotel.  Acomodação por 1 noite no Hotel Fairlawns Boutique & Spa. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO 
 

11º DIA – JOHANNESBURG/ SÃO PAULO  
Em horário programado, traslado privativo ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

***ESPECIAL TURISMO WEEK 2012*** 
PREÇO PARTE AÉREA E TERRESTRE POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS 

VÁLIDO PARA COMPRAS DE SET.24 A 30 

 

Cidade / Região Hotéis Previstos 

Livingstone Royal Chundu 

Cape Town Pepper Club 

Região do Kruger Park Chitwa Chitwa 

Johannesburg  Hotel Fairlawns Boutique & Spa 

Saídas 2012/ 2013 Duplo Individual Criança* 

Out.01, 2012 a 

Nov.20, 2013(**) 

De 5807 

Por 4100 

De 7971 

Por 5990 

De 3295 

Por 2712 

*Criança até 12 anos compartindo acomodação com dois adultos pagantes. 
(**) Preços não são válidos para saída de 15 de dezembro a 15 de janeiro 

 

Bilhete aéreo para saídas desde São Paulo e Vitória (VIX) 

Suplemento para saídas de outras cidades 
Por pessoa 

Ribeirao Preto, Uberlândia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 150 

Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, 

Joinvile, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Londrina, Navegantes  
240 

Recife, João Pessoa, Aracaju, Maceió, Natal, Salvador, Teresina, São 

Luiz, Manaus, Belém, Fortaleza 
365 

 
Todos os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, seja em função do aumento do 

custo de cada um dos itens que compõem a viagem ou a alterações de câmbio das moedas  

NOTAS IMPORTANTES:  
Os valores acima não incluem a taxa de aeroporto e taxa de preservação ambiental nas reservas 
privativas que deverão ser pagas localmente pelo passageiro na região do Kruger (aprox. US$ 20.00 
por pessoa).  
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
 Bilhete aéreo São Paulo/ Johannesburg/ Livingstone/ Cape Town / Johannesburgo/ São Paulo e 

trecho interno desde Johannesburg para o lodge, em classe econômica (classe de reserva W); 
 Traslados em serviço privativo com assistência em inglês – exceto na região do Kruger Park onde 

os traslados são compartidos com outros passageiros;  
 Acomodação por 2 noites no Hotel Royal Chundu (Livingstone), com todas as refeições; 
 Acomodação por 4 noites no Hotel Pepper Club (Cape Town) com café da manhã; 

 Acomodação por 2 noites no Chitwa Chitwa (região do Kruger Parque) com 2 safáris diários 
inclusos, café da manhã, almoço e jantar (excluindo bebidas alcoólicas); 

 Acomodação por 1 noite no Hotel Fairlawns (Johannesburg) com café da manhã; 

 Cartão Assist Card Classic, válido para passageiros de até 69 anos. 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

 Taxas de embarques nos aeroportos (consultar);  
 Despesas com documentação e vistos consulares;  
 Passeios opcionais; 
 Refeições não mencionadas; 
 Taxa de preservação ambiental na região do Kruger Park; 
 Extras de caráter pessoal (bebida, lavanderia, telefone, etc);  
 Gorjetas; 



 
 Qualquer serviço não mencionado como incluído. 

A documentação de viagem é de inteira responsabilidade do passageiro. Verifique se a 
validade do passaporte e as vacinas necessárias estão em ordem. 



 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
RESERVAS 
Mediante preenchimento de nosso “Formulário de 
Solicitação de Reserva” com nome conforme 
passaporte e assinatura das nossas condições gerais. 
Na confirmação da reserva serão informados os prazos 
para pagamento. A reserva se tornará efetiva no ato 
do recebimento do sinal (ou pagamento integral). 
Reservamo-nos o direito de cancelar a reserva 
automaticamente caso os prazos não sejam 
obedecidos. 
Segundo normas do Banco Central, fica estabelecido 
que todos os passageiros viajantes deverão informar o 
número do CPF, independentes de serem os pagantes 
ou não. 
 
PREÇOS 
Os preços de qualquer programa de turismo 
internacional variam mês a mês com 
suplementos/descontos na parte aérea e/ou terrestre, 
em épocas de alta/ baixa temporada. Há, ainda, as 
oscilações de câmbio e/ou alterações de valores pelos 
próprios fornecedores. Perante a impossibilidade de 
fixação de preços durante toda a validade deste 
programa, procuramos manter o nosso site sempre 
atualizado e publicamos tabelas de valores avulsas.  
Todos os preços estão sujeitos à alteração sem aviso 
prévio, seja em função do aumento do custo de 
qualquer um dos itens que compõem a viagem ou da 
alteração dos câmbios. 

 
BILHETES AÉREOS 
Os bilhetes aéreos sugeridos em alguns dos programas 
referem-se a tarifas especiais reduzidas, implicando 
certas restrições (endosso/mudança de rotas/ 
reembolso, etc). Favor consultar a respeito. Obs.: No 
caso de não disponibilidade de lugares na classe de 
reserva promocional, considerada em nossos valores, 
a tarifa aérea poderá sofrer alterações, dependendo da 
classe disponível para emissão do bilhete. As 
frequências aéreas poderão sofrer alterações durante o 
ano, de tal forma que nossos programas serão 
readaptados. 
 
BAGAGEM 

   Nos voos transatlânticos para África do Sul, cada 
passageiro poderá levar duas malas com até 32 quilos. 
cada, mais uma valise de mão que não ultrapasse 08 
kg e dimensão total de 115 centímetros. Esta franquia 
de bagagem obedece às regras de cada companhia 
aérea envolvida e também da tarifa aplicada, podendo 
variar ao longo da viagem, dependendo do trecho 
voado, desde a mesma franquia acima até um limite 
de somente 20 kg por pessoa.  A informação consta na 
sua passagem aérea, na coluna Allow  nas passagens 
tradicionais, ou sob o titulo de Baggage Allowance na 
maioria dos e-tickets. Estas franquias mudam com 
certa frequência e aconselhamos verificar as 
informações conforme discriminadas no bilhete aéreo. 
Nos voos para as reservas de safári, a franquia de 
bagagem varia de 12 a 15 quilos.  Nestes casos, 
recomendamos deixar parte da bagagem nos armários 
tipo locker – os principais aeroportos da África 
possuem esse serviço disponível mediante pagamento. 

A South African Airways não aceita como bagagem 
despachada os seguintes itens: equipamentos 
eletrônicos, laptops, máquinas fotográficas, dinheiro, 
jóias, documentos, cartões de credito e afins. 
 
ACOMODAÇÃO 
A maioria dos hotéis da África não permite acomodar 
três ou mais passageiros no mesmo quarto sendo 
necessária a utilização de dois quartos nestes casos. 
Quando a acomodação se dá em “triplo”, trata-se de 
quartos com duas camas de solteiro ou uma cama de 
casal e uma cama extra é adicionada ao quarto 
(geralmente sofá cama), reduzindo o espaço livre.  
A hospedagem nos hotéis obedece como regra geral, o 
critério internacional de horário de entrada (check in) 
às 15:00 e de saída (check out) entre as 10:00 e 
12:00. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM 
O passageiro é inteiramente responsável pela 
obtenção dos documentos necessários, devendo 
possuir passaporte com validade mínima de seis 
meses a contar da data de retorno ao Brasil, com os 
devidos vistos em dia. O Certificado Internacional de 
vacina contra febre amarela é obrigatório para 
qualquer viagem a África e deve ser tirado com 11 dias 
ou mais antes do embarque. 
VISTOS (para portadores de passaporte 
brasileiro): Para a África do Sul, vistos não são 
necessários, mas o passaporte deverá possuir no 

mínimo, duas folhas em branco para o controle de 
imigração poder carimbar as entradas e saídas. Para a 
Zâmbia, é necessário visto, que poderá ser obtido na 
chegada ao país. 
Para as visitas aos games lodges e parques nacionais, 
sugerimos medicação anti malária. Para maiores 
informações consultar: Hospital das Clínicas / 
Ambulatório dos Viajantes – Centro de Imunização (4º 
Andar) de 2ª a 6ª Feira das 8h ás 16h Tel.: 
3069.6392. 
 
CARTÃO DE ASSISTENCIA INTERNACIONAL 
No programa acima está incluído cartão de 
assistência internacional Assist Card Classic, que não 
inclui apólices de “Cancelamento Any Reason” e 
“Compra Protegida”, e é válido somente para 
pessoas até 64 anos. Solicite as condições gerais e 
as coberturas deste plano. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS TURISMO 
WEEK 
1) Pagamento à Vista. 
2) Parcelado sendo: 
 Cartões de crédito da bandeira VISA emitidos 

no Brasil: em até 12 vezes, sendo 25% entrada 
a vista + taxas (cheque ou deposito bancário) e 
saldo em 11 vezes iguais. 

 Cartões de crédito das bandeiras American 
Express, Mastercard e Diners emitidos no 
Brasil: em até 10 vezes, sendo 25% entrada a 
vista + taxas (cheque ou deposito bancário) e 
saldo em 9 vezes iguais. 

 Financiamento em cheque sem juros: Em até 
10 vezes, sendo 25% entrada a vista + taxas 



 
(cheque ou deposito bancário) e saldo em 9 
vezes iguais  

As opções para pagamento parcelado poderão ser 
alteradas sem aviso prévio – para mais parcelas ou 
para menos parcelas. As alternativas disponíveis 
serão comunicadas na hora da confirmação da 
reserva. 
Financiamento restrito a pessoa física e está sujeito 
a aprovação de crédito. 
 
CANCELAMENTO 
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as 
seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
cobradas: 
1)  Taxa administrativa 
............................................................................
............................ 2% 
2)  Pena compensatória 

Cancelamento até 30 dias antes do embarque 
............................................................... 3% 

Cancelamento a menos de 30 dias antes do 
embarque .................................................. 10% 
3)  Qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada 

pelos hotéis e outros fornecedores terrestres, 
pelas companhias aéreas e/ou marítimas. Em 
certos casos, especialmente no caso de reservas 
para datas nobres como Réveillon, Carnaval, 

férias e feriados e reservas durante a alta 
temporada, estas taxas ou multas poderão ser 
cobradas no evento de qualquer cancelamento 
efetuado depois do pagamento do sinal/ depósito. 
Os valores aumentam substancialmente na 
medida em que o cancelamento acontece mais 
perto da data de embarque, podendo chegar a 
100% do valor total. Os hotéis neste roteiro de 
um modo geral cobram taxas de cancelamento de 
25% até 61 dias antes, 50% de 60-31 dias antes 
e 100% com menos de 30 dias antes.  

No caso de cancelamento após o início da viagem, 
devolveremos somente os valores que conseguirmos 
recuperar dos fornecedores envolvidos. 
 
EVENTOS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
A operadora não responde por atrasos, antecipações 
ou mudança de horários e cancelamento decorrentes 
de condições atmosféricas ou catástrofes naturais 
(tempestades, nevascas, tormentas, terremotos, 
maremotos, erupções vulcânicas e furacões), bem 
como decisões governamentais, atos de terrorismo, 
passeatas, feriados locais, roubos, furtos ou  outros 
motivos de força maior ou casos fortuitos, sendo os 
eventuais gastos pessoais motivados por tais 
circunstâncias de responsabilidade do passageiro. 

 


