PLANO DE VIAGEM
AFRICA DO SUL
AGOSTO 17
Boa noite FAMILIA...
Preparei a simulação de reserva abaixo para que possam analisar e caso gostem vir a autorizar a reserva e emissão
A VIAGENS TOP fica muito feliz em poder atende-los !
ORÇAMENTO

***Nada reservado somente cotado, sujeito alteração de valores e disponibilidade sem
prévio.***

COTAÇÃO AÉREO:

Segue cotação nos trechos solicitados:

Opção 1:

VALOR POR PAX: TARIFA

USD 1.975

TXS DE EMBARQUE USD 113.80
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Opção 2:

VALOR POR PAX:TARIF A

USD 2.638

TXS DE EMBARQUE USD 132.80

*** Importante ***
Para maior segurança ao solicitar a reserva já tenha em mãos os seguintes
dados:nome como consta no passaporte, data de nascimento, número e validade do
passaporte.
Para emissão de reservas para EUA obrigatoriamente informar data de nascimento
e nome como consta no passaporte.
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**** Atenção ****
Reservas efetuadas e canceladas por prazo podem gerar multas, por gentileza nos
consultar.

1. Favor reconfirmar as regras tarifárias.
2. As tarifas e taxas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
3. A única garantia de qualquer tarifa é a emissão.
5. As solicitações de emissão devem ser enviadas até as 18:00 horas.
4. O aéreo somente será emitido, quando vinculado com um Circuito
Europamundo ou Multidestinos ( obrigatoriamente informar o numero da reserva).

Terrestre:

ROTEIRO
Inicio Setembro de 2017 - sujeito a disponibilidade de lugares sem prévio aviso.
Skata Sun, com Kapama e Região do Kruger Park
1o.Dia - JOHANNESBURG/CAPE TOWN
Chegada em Johannesburg e assistência com o embarque com destino a Cape Town. Ao
chegar a Cape Town, traslado terrestre em inglês para o hotel (check-in apenas apartir das
14H00). Almoço e jantar livre. Noite no hotel seleccionado.
2o.Dia – CAPE TOWN – DIA LIVRE
Café da manhã. Dia Livre em Cape Town. Sugerimos uma visita opcional de meio dia para
explorar a linda cidade de Cape Town, situada na base da Montanha da Mesa (Table
Mountain) – é considerada por muitos como a cidade mais bonita da África e uma das mais
lindas do Mundo! Fundada em 1652, Cape Town é considerada ainda como o coração
histórico e cultural da África do Sul. É aqui que as embarcações da Companhia Holandesa das
Índias Orientais vinham reabastecer. Os vestígios de arquitectura holandesa são evidentes,
nos seus castelos e nas suas belas antigas casas. Almoço e jantar livre. Noite no hotel
seleccionado.
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3o.Dia – CAPE TOWN – DIA LIVRE
Café da manhã. Dia Livre em Cape Town. Sugerimos uma visita opcional de dia inteiro para
descobrir a Península do Cabo. Um tour que contorna a linda costa de Cape Town e que passa
pelo Cabo da Boa Esperança – o extremo sul do Continente Africano que foi dobrado pela
primeira vez pelo navegador Português Bartolomeu Dias. Retorno ao centro de Cape Town ao
final da tarde. Almoço e jantar livre. Noite no hotel seleccionado.
4o.Dia – CAPE TOWN / JOHANNESBURG / SUN CITY
Café da manhã. Check-out até as 11H00. Traslado terrestre em Inglês para o Aeroporto de
Cape Town para embarque para Johannesburg. Chegada a Johannesburg e traslado terrestre
em Inglês para Sun City (+/- 2hrs de viagem). Almoço e jantar livre. Noite no hotel
seleccionado.

5o.Dia – SUN CITY – DIA LIVRE
Café da manhã. Dia livre para explorar o complexo de Sun City. Almoço e jantar livre. Noite
no hotel seleccionado.
6o.Dia – SUN CITY / JOHANNESBURG / HOEDSPRUIT / KAPAMA
Café da manhã. Check-out até as 11h00. Traslado terrestre em Inglês para o Aeroporto em
Johannesburg para embarque para Hoedspruit. Ao chegar em Hoedspruit traslado regular do
Kapama para o Lodge. Almoço no lodge (dependente do voo JNB > HDS). Safari 4x4 ao final
da tarde na reserva de Kapama. Jantar e noite no Lodge seleccionado.
7o.Dia – RESERVA DO KAPAMA
Safari 4x4 na Reserva do Kapama de madrugada. Ao regressar ao lodge o café da manhã
será servido. Almoço no lodge. Safari 4x4 ao final da tarde na reserva de Kapama. Jantar e
noite no Lodge seleccionado.
8o.Dia – KAPAMA / HOEDSPRUIT / JOHANNESBURG
Safari 4x4 na Reserva do Kapama de madrugada. Ao regressar ao lodge o café da manhã
será servido. Check-out até as 11H00. Traslado regular do Kapama para o Aeroporto de
Hoedspruit para o voo com destino a Johannesburg. Na chegada a Johannesburg por favor
dirigir-se ao « Shuttle Depot » no aeroporto que se encontra localizado por detrás do
Intercontinental Hotel. Traslado de shuttle cortesia para o hotel (passa de 20 em 20 minutos
das 06h00 até as 22h00). Check-in apenas apartir das 15H00. Almoço e jantar livre. Noite no
hotel seleccionado.
9o.Dia –JOHANNESBURG
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Após o café da manhã, hotel disponível até às 11h00. Em horário previamente combinado,
traslado com o shuttle cortesia oferecido pelo hotel ao aeroporto para embarque de regresso
ao Brasil.
O QUE ESTÁ INCLUSO
3 Noites de hospedagem em Cape Town, com café da manhã;
2 noites de hospedagem em Sun City, com café da manhã;
2 noites de hospedagem na Região do Kruger Park;
1 noite de hospedagem em Johannesburtg, com café da manhã;
Meet & Greet portugués/Espanhol no dia de chegada a JNB;
Acomodação em apart. STD nos hotéis ;
Máximo 6 pessoas por partida (incluindo as crianças);
Traslados conforme mencionado no roteiro.
Safaris e refeições no Lodge de acordo com o roteiro em cima.
Transporte privado do Aeroporto / Hotel / Aeroporto EM INGLÊS
Shuttle de cortesia APT OR Tambo / Hotel em Johannesburg / APT OR Tambo
Um cartão Black Diamond por apartamento

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO
Como norma geral, seguimos o critério da literalidade que conduz à conclusão de que o que não está explícito e
especificamente detalhado como incluído no preço da viagem, não está mesmo incluído.

NOTAS
Valores por pessoa na acomodação escolhida, em moeda estrangeira, a serem convertidos em moeda local, ao
câmbio Schultz do dia da compra, sujeitos a disponibilidade de lugares e a alterações sem prévio aviso.
IMPORTANTE: Todos os valores dos pacotes internacionais, a partir de 1 de Janeiro de 2016, estão sujeitos ao
acréscimo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) a ser aplicado para o envio de recursos para o exterior. O
mesmo não está incluso nos valores dos pacotes
.

Forma de pagamento:
Valor por pessoa em apto duplo ADT US$ 2.872 x 3.25
= R$ 9334,00 reais por pessoa x 2 pessoas = R$ 18.668,00

• Até 9x SEM juros,com entrada de 30%, no cartão de crédito;
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Os.: ESTAMOS VERIFICANDO COM FORNECEDOR SE AINDA HÁ DISPONIBILIDADE PARA A DATA DE 21 DE AGOSTO
SAIDA DO BRASIL . EM SISTEMA ON LINE O QUE CONSTA COMO AINDA DISPONIVEL É ESTE , ENTAO ENVIAMOS A
OPÇÃO DISPONIVEL NO MOMENTO.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

