África do Sul & Dubai
Destinos: Dubai, Cape Town, Região do Parque Nacional Kruger

Duração: 11 dias.

Saídas: diárias.

ROTEIRO:
1º DIA: SÃO PAULO / DUBAI
Apresentação no aeroporto e embarque com destino a Dubai.
2º DIA: DUBAI
Chegada em Dubai, recepção e traslado privativo ao hotel para acomodação por 3 noites com café da manhã.
3º DIA: DUBAI
Café da manhã no hotel. Passeio privativo com guia em português pela cidade.
O passeio começa nas proximidades do Burj Al Arab, oferecendo uma grande oportunidade para tirar fotos no primeiro
hotel sete estrelas do mundo. A próxima parada é no Palm Jumeirah, uma ilha artificial projetada com a forma de uma
palmeira. Em seguida, parada na marina e visita ao Dubailand Information Centre, para uma amostra dos projetos futuros.
A próxima parada é no Souk Al Bahar, localizado na Cidade Antiga, nos arredores do icônico Burj Khalifa. Caracterizado
como um mercado tradicional árabe, oferece muitas opções de compras e alimentação. O Souk Al Bahar também é o lugar
ideal para conseguir fotos impressionantes do Burj Khalifa. Subida ao 124º andar da torre mais alta do mundo.
Este passeio oferece uma viagem pela tradição árabe de Dubai com a extraordinária história por trás do Burj Khalifa como
novo ícone do Oriente Médio. A excursão da parte moderna de Dubai acaba em Downtown, com a oportunidade de
descobrir este local, fazer compras, conhecer o Dubai Mall.
Retorno ao hotel por conta própria e pernoite.
4º DIA: DUBAI
Café da manhã no hotel. Manhã livre para descansar.
No meio da tarde, encontro com guia local para passeio tipo safári pelo deserto em 4x4, com subida em uma duna para
assistir ao pôr-do-sol.
Em seguida, parada em um acampamento que invoca imagens das noites árabes. Tempo livre para relaxar nas tendas
beduínas, desfrutar de um delicioso jantar e das atividades típicas.
Traslado de volta ao hotel e pernoite.
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5º DIA: DUBAI / CAPE TOWN
Café da manhã no hotel. Traslado privativo ao aeroporto e embarque com destino a Cape
Town, na África do Sul. Chegada, recepção e traslado privativo ao hotel para acomodação por 4 noites com café da
manhã.
6º DIA: CAPE TOWN
Depois do café da manhã, saída para o tour do 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. Em seguida, 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
a ligação entre os oceanos Atlântico e Índico e a tão cobiçada chegada à Índia, a rota comercial mais importante naquele
momento.
7º DIA: CAPE TOWN
Café da manhã no hotel e restante do dia livre.
Sugestão: passeio a região de Vinícolas de Stellenbosch & Franschhoek (consulte-nos).
8º DIA: CAPE TOWN
Café da manhã no hotel e restante do dia livre. Acomodação.
9º DIA: CAPE TOWN / RESERVA DE ANIMAIS
Café da manhã no hotel. Traslado privativo ao aeroporto e embarque em voo para o Parque Kruger. Chegada, recepção e
traslado para a Reserva Privada de Safári.
O primeiro safári Big Five acontece logo após chegada à Reserva. Um guia qualificado irá fazer uma introdução sobre a
fauna e flora africana. Depois de apreciar o pôr-do-sol, é hora de ligar as lanternas e continuar o safári à procura de
animais com hábitos noturnos. O jantar será servido em um tradicional Boma sul-africano (sujeito a confirmação pelo
hotel).
10º DIA: RESERVA DE ANIMAIS
Logo ao amanhecer, saída em veículo (4×4) para um grande dia de safári. O veículo aberto permite uma total experiência
da vida selvagem, tendo tempo para ver os animais além de ouvir e sentir o cheiro do mato africano. A ausência de janelas
e posição elevada do veículo permitem excelentes oportunidades fotográficas durante o safári.
O Kruger National Park é o maior parque nacional da África do Sul e o mais conhecido no mundo, atraindo milhares de
turistas todos os anos por conta das aves, grande variedade de pássaros, muitas espécies endêmicas e ameaçadas de
extinção. Com seus 2 milhões de hectares, é o habitat natural de 147 espécies de mamíferos, 507 de pássaros, 114 de
répteis, 34 de anfíbios, 336 de árvores e ainda 46 de peixes. Note que os safáris são realizados apenas nas reservas às
margens do Parque Kruger.

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

11º DIA: RESERVA DE ANIMAIS / JOHANESBURGO / DUBAI / SÃO PAULO
Depois de mais um safári pela manhã, café da manhã no hotel. Na hora marcada, traslado
ao aeroporto e embarque com destino ao Brasil.

SERVIÇOS:
NESTE ROTEIRO INCLUI:
- Passagem aérea internacional Emirates Airlines, em classe econômica;
- Passagem aérea interna com a South African Airways, em classe econômica;
- Acomodação por 3 noites em Dubai, com café da manhã;
- Acomodação por 4 noites em Cape Town, com café da manhã;
- Acomodação por 2 noites na região do Parque Nacional Kruger, com pensão completa e dois safáris fotográficos por dia;
- Passeio privativo de meio dia com guia em português em Dubai;
- Safári regular com jantar no deserto de Dubai;
- Dois vistos de entrada em Dubai;
- Traslados privativos aeroporto / hotel / aeroporto;
- Passeio privativo de dia completo com guia em português para o Cabo da Boa Esperança;
- Assistência local e número de emergência 24 horas para eventual emergência;
- Kit de viagem;
- Seguro viagem.

NESTE ROTEIRO NÃO INCLUI:
- Taxas de embarque;
- Encargos de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro;
- Taxa do Parque Kruger por pessoa / por estadia (ZAR 70,00);
- Taxa de turismo paga diretamente aos hotéis em Dubai;
- Despesas com documentação e vistos consulares;
- Passeios 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.

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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