1º Dia –02/Abril (Terça-Feira) – Curitiba / São Paulo / Cape Town
Apresentação dos passageiros no Aeroporto Internacional Afonso Pena em Curitiba para embarque com destino à
Guarulhos. Os guias da DNIPRÓ GOLD estarão aguardando os passageiros em frente ao balcão da Cia Aérea.
Os passageiros que saírem de São Paulo (Guarulhos) deverão comparecer ao Balcão de Embarque da Companhia
South African Airways em horário a ser estabelecido (Terminal 3).
Voo com destino a Johannesburgo e conexão para Cape Town (Cidade do Cabo).
Lembramos que para o embarque é obrigatório apresentação do passaporte com validade mínima de 06 meses e o
Certificado Internacional da Vacina de Febre Amarela.
GOL 1125
SA 0223
SA 0323

Curitiba- São Paulo (Guarulhos)
Guarulhos - Johannesburgo
Johannesburgo – Cape Town

02 Abril
02 Abril
03 Abril

12h20 - 13h25
18h00 - 07h25+
09h55 - 12h05

2º Dia –03/Abril (Quarta-Feira) – Cape Town
Chegada à belíssima Cape Town, cidade costeira e segunda mais populosa da África do Sul. Transfer para o Hotel
Commodore (4*), localizado na famosa V&A Waterfront, onde estão concentradas as principais atrações da cidade
com muitas lojas e restaurantes.
Acomodação e almoço (incluso) no hotel.
Tarde livre para relaxar e conhecer os encantos da região.
À noite sugerimos degustarem as comidas locais nos inúmeros restaurantes da V&A Waterfront.
Cape Town é conhecida como a “cidade que não dorme” pela sua vida noturna bastante movimentada.
Jantar não incluso. Noite livre.

3º Dia – 04/Abril (Quinta-Feira) – Cape Town / Table Mountain / Cabo da Boa Esperança / Cape Town
Café da manhã no hotel e saída para conhecermos as belezas da cidade. Visitaremos a famosa Table Mountain,
cartão postal da cidade.
Em seguida, o Cabo da Boa Esperança na Península do Cabo, 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. Encontraremos vários mirantes ao longo do percurso onde é possível parar para
contemplar a incrível paisagem.
Almoço incluso.
Na sequência poderemos observar os famosos pinguins africanos bem de perto em Boulders Beach, pequena praia
ao sul da Península do Cabo, muito conhecida por ser o local onde os pinguins escolhem para ser sua colônia
reprodutiva. Retorno ao hotel. Noite livre.

4º Dia – 05/Abr (Sexta-Feira) – Cape Town / Winelands / Cape Town
Café da manhã no hotel. Saída para tour em WINELANDS, região com charmosas propriedades rurais e belíssimas
vinícolas onde teremos a oportunidade de degustar (degustação inclusa) os famosos vinhos africanos em Dieu
Donne e da incomparável Delaire Graff. Almoço incluso. Retorno a Cape Town no final da tarde. Em horário a ser
determinado, saída para jantar incluso no GOLD RESTAURANT, onde poderemos provar diversos pratos típicos
africanos enquanto apreciamos apresentações típicas muito animadas. Retorno ao hotel após o jantar.

5º Dia – 06/Abr (Sábado) – Cape Town / Johannesburgo / Sun City
Café da manhã no hotel, check out e saída para o Aeroporto de Cape Town com destino para Johannesburgo.

SA 322

Cape Town – Johannesburgo

06 Abril

12h00 - 13h55

Chegada em Johannesburgo e transfer rodoviário (aproximadamente 3 horas de viagem) para o encantador The
Palace of the Lost City Hotel (5*), localizado ao redor do Parque Nacional de Pilanesberg.
O hotel possui piscinas ao ar livre, campo de golf, restaurantes especializados na cozinha local e internacional,
cassino e a uma fantástica praia artificial do Valley of Waves.
Tarde e noite livres para desfrutarem das confortáveis instalações desse famoso hotel.
Você poderá optar por fazer as refeições (não inclusas, exceto o café da manhã) em um dos diversos restaurantes
que o complexo disponibiliza.

6º Dia – 07/Abr (Domingo) – Sun City
Café da manhã no hotel. Dia livre para relaxar e aproveitar o resort.
O hotel disponibiliza tours opcionais como safáris e passeios de balão sob a reserva animal do Parque Nacional de
Pilanesberg.
Você poderá optar por fazer as refeições (não inclusas, exceto o café da manhã) em um dos diversos restaurantes
que o complexo disponibiliza.

7º Dia – 08/Abr (Segunda-Feira) – Sun City / Kapama Reserve
Após o café da manhã no hotel. Check-out. Partiremos de ônibus pelo interior da África do Sul, em uma viagem de
aproximadamente 07 horas até Kapama Reserve. Faremos uma rápida parada na estrada para o almoço (não
incluso).
Chegada e acomodação no Kapama River Lodge (5*), localizado entre as montanhas de Drakensberg e o Parque
Nacional Kruger, que abriga todos os grandes animais selvagens de África, com 42 espécies de mamíferos e cerca de
350 espécies de aves.
Final da tarde faremos um incrível safári em jeeps abertos 4X4 com acompanhamento de guardas florestais
experientes. Retorno ao hotel no final do dia. Jantar incluso.

8º Dia – 09/Abr (Terça- Feira) – Kapama Reserve
Dia especial. Sairemos bem cedo para termos as melhores oportunidades de ver animais como leões e leopardos.
Retorno ao hotel para café da manhã.
Manhã livre para desfrutar de uma hospedagem de luxo em acomodações modernas, enquanto estiver cercado por
vegetação e vida selvagem africana na curva do rio Kapama.
Final da tarde, saída para safári em jeeps abertos 4X4 com acompanhamento de guardas florestais experientes.
Almoço e jantar inclusos.

9º Dia – 10/Abr (Quata- Feira) – Kapama Reserve
Mais um dia especial com safári logo pela manhã.
Retorno para o café da manhã no hotel. Manhã livre para aproveitar as instalações do complexo. Na parte da tarde
faremos mais um safári em jeeps abertos 4X4 pela mata africana para observação de seus majestosos habitantes.
Almoço e jantar inclusos.

10º Dia – 11/Abr (Quinta-Feira) – Kapama Reserve / Johannesburgo
Café da manhã e check-out do hotel.
Saída rodoviária em direção à Johannesburgo, acolhedora metrópole com interessantes atrações urbanas em meio
às suas paisagens pitorescas.
Chegada no final do dia. Acomodação no Hotel Radisson Blu Gautrain (4*) em ótima localização.
Noite livre. Jantar não incluso.

11º Dia – 12/Abr (Sexta-Feira) – Johannesburgo
Café da manhã no hotel. Saída para o city tour, bairro de Soweto com a Casa de Mandela (entradas não inclusas).
Almoço e tarde livre para aproveitar a cidade e fazer compras em um dos famosos shoppings na Mandela Square,
Melrose Arch ou Montecasino.
Noite livre. Jantar não incluso.

12º Dia – 13/Abril (Sábado) – Johannesburgo / São Paulo (Guarulhos)
Café da manhã e check-out do hotel. Transfer para o aeroporto com destino a São Paulo e conexão para Curitiba.
SA 0222
GOL 1128

Johannesburgo – Guarulhos
Guarulhos – Curitiba

13 Abril
13 Abril

11h00 – 16h30
21h45 – 22h45

OS PREÇOS INCLUEM:
● Todos os Cafés da Manhã nos Hotéis do Roteiro;
● 03 noites no Hotel Commodore (4*) em Cape Town;
● 02 noites no The Palace of the Lost City Hotel (5*) em Sun City;
● 03 noites no Kapama River Lodge (5*) em Kapama Reserve;
● 02 noites no Hotel Radisson Blu Gautrain (4*) em Johannesburgo;
● Passeios em Cape Town, visitando a Table Mountain (com ingressos para o teleférico), Cabo da Boa
Esperança e os pinguins em Boulders Beach;
● Degustação de vinhos em Winelands;
● 03 almoços e 01 jantar típico em Cape Town;
● 05 Safáris em Kapama Reserve;
● 02 almoços e 03 jantares em Kapama Reserve;
• City Tour em Johannesburgo.
● Refeições especificadas conforme o programa, ressaltando que as mesmas poderão ser alteradas de acordo
com a necessidade do momento (problemas em estradas, atrasos, etc). As bebidas não estão inclusas, nem
quaisquer solicitações adicionais ao cardápio previamente reservado para o Grupo. Não serão aceitas
solicitações de troca de menu no momento das refeições. Quaisquer solicitações adicionais serão pagas
diretamente pelo passageiro ao estabelecimento;
● Todos os passeios conforme o programa, acompanhados de Guia Local e acompanhamento de guia da
DNIPRÓ GOLD desde a saída até o retorno ao Brasil;
●Transporte de DUAS MALAS de no máximo 23 Kg por passageiro. Malas adicionais (se couberem nos ônibus)
terão um acréscimo de US$ 350,00 por volume, reservando-se a Operadora Local o Direito a aceitar, ou não, o
volume adicional.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

VACINA DE FEBRE AMARELA OBRIGATÓRIA COM CERTIFICADO INTERNACIONAL;
Entradas em passeios não mencionados;
Bebidas e despesas de caráter pessoal;
Refeições não mencionadas como inclusas;
Extras de caráter pessoal, e tudo que não estiver especificado no item “incluído no preço”;
Passeios não mencionados como inclusos no roteiro;
Traslados de chegada/saída em horário diferente do grupo;
Seguro Viagem;
Gorjetas para carregadores de malas e guias locais;
Gastos com passaportes e vistos;
Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;

CONDIÇÕES GERAIS E PAGAMENTOS:

VALORES PARTE TERRESTRE (preço por pessoa/base apartamentoduplo):
US$ 3.459,00
Parcelado:
Sinal de reserva de

US$ 555,00

+ 6 parcelas fixas de
US$ 484,00.
(cartão de crédito ou cheque convertidas em reais ao câmbio do dólar turismo do dia do
pagamento/assinaturado contrato).
À vista (3% de desconto):

US$ 3.351,00

*Adicional para apartamentoindividual (single) = US$ 1.380,00

VALORES PARTE AÉREA (por pessoa em classe econômica):
Trecho Nacional:
(Curitiba/São Paulo/Curitiba)
Valor por passageiro em classe econômica: R$ 390,00
Ou utilize as suas milhas para esses voos nacionais.

Trecho Internacional:
(São Paulo /Johannesburgo / Cape Town/ Johannesburgo/ São Paulo (classe econômica)):
US$ 956,00 + taxas de embarque (aproximadamente US$ 100,00)
Sinal de reserva de
US$ 236,00
(depósito em conta ou cheque, valor convertido pelo câmbio do dia do pagamento).
+ 05 parcelas fixas de
US$ 144,00
(cartão de crédito sem juros convertidas em reais ao câmbio do dia do pagamento/assinaturado contrato).
As taxas de embarque cairão juntamente com a primeira parcela do cartão de crédito.

O GRUPO ÁFRICA DO SUL COM AMIGOS tem data confirmada e serviços devidamente sinalizadospela
Agência DNIPRÓ GOLD, mas fica estipulado que o grupo só viajará com um mínimo de 20 passageiros
pagantes.
No caso de cancelamento da saída do Grupo, o valor será devolvido integralmente.
CANCELAMENTO:
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente
cobradas:
●De 74 a 57 dias antes do embarque
US$ 350,00
●De 56 a 29 dias antes do embarque
50% do valor total do pacote;
●De 28 a 15 dias antes do embarque
75% do valor total do pacote;
●Menos de 15 dias antes do embarque
100% do valor do pacote.
E qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada pelas Companhias Aéreas ou pelos hotéis e outros
fornecedores terrestres. Os valores destas multas aumentam substancialmente na medida em que o
cancelamento acontece mais perto da data de embarque, podendo chegar a 100% do valor total. Uma previsão
das possíveis multas será fornecida a pedido.
No caso de cancelamento após o início da viagem, devolveremos somente os valores que conseguirmos
recuperar dos fornecedores envolvidos. A Cia Aérea pode cobrar multas em média de 50% do valor da tarifa
aérea para o caso de reembolso (podendo chegar até 100%).

ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, seja em
função do aumento do custo de qualquer um dos itens que compõem a viagem ou de alterações dos câmbios.
No caso de alterações cambiais nos países que visitaremos ou quaisquer mudanças no mercado financeiro
global que forcem mudanças de valores, imediatamente serão comunicadas aos passageiros do grupo.

ADVERTÊNCIAS:
Os passaportes deverão ter uma validade de pelo menos 6 meses além da data do final da viagem.

MARCAÇÃO DE ASSENTOS:
As tarifas de grupo não dão direito à marcação específica de assentos nas aeronaves. As companhias aéreas
designam um bloco de assentos ao grupo a serem marcados individualmente no check-in no aeroporto.

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM:
A documentação de viagem será entregue aproximadamente de 15 a 20 dias antes do início da mesma, desde
que totalmente paga e os formulários enviados quando da efetivação de reservas, devidamente assinados e
devolvidos.

SEGURO VIAGEM E DE CANCELAMENTO GTA - PLUS REASON
VALOR EM DOLARES = US$ 118,00
Recomendamos a todos os clientes a compra do Seguro Viagem e de
Cancelamento abaixo.

Plano GLOBAL
>ACIMA DE 75 ANOS ATÉ 85 ANOS ACRESCIMO DE 50% NA TARIFA E REDUÇÃO DE 50%
SOMENTE NA COBERTURA MÉDICA.
IDADE MÁXIMA PARA EMISSÃO 85 ANOS.
*Gravidez: Coberturainclusa no montante globalda assistência médica
GTA Coberturas

(41) 3077-0488 / (41) 9 9974-3660
Whats App: (41) 9 9112-1268
sergio@dniprogold.com.br e solange@dniprogold.com.br
www.dniprogold.com.br
https://www.facebook.com/dniprogold.dniprogold

AGRADECEMOS A CONFIANÇA EM NOSSOS SERVIÇOS!
ESPERAMOS SUA PRESENÇA EM OUTROS ROTEIROS DA NOSSA EMPRESA

