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The Big Five Adventure 
8 Dias / 7 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Um ótimo roteiro que mostra o que a África do Sul pode oferecer. Entretenimento, conforto, sofisticação e belíssimas 
paisagens se misturam tornando o destino um lugar imperdível. Muita emoção te espera neste país que preserva seu 
lado selvagem. O Parque Nacional Kruger abriga um dos melhores lugares para se fazer safári. Não perca a 
oportunidade de avistar os famosos "Big Five" ou outras centenas espécies de mamíferos e mais de 500 pássaros. É 

uma experiência única. 
 

 

1º Dia – ... / Johannesburg / Cape Town 
Chegada em Johannesburg e embarque em voo com destino a Cape Town. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem.  

 
Cape Town é conhecida como “The Mother City”, por ter sido a primeira cidade fundada na África do Sul, em 1652. A 
cidade é a visão surpreendente e agradável de uma África diferente. Situada entre as 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. 
 
2º Dia – Cape Town 

Passeio de meio dia pela Cidade do Cabo, visitando os importantes pontos turísticos do centro da cidade, como a 

famosa Table Mountain (subida por conta do passageiro, sujeito a condições climáticas), bairro malaio Bo Kaap com 

suas casas pitorescas, entre outros locais. Hospedagem. 

*Importante: O passeio termina com a Table Mountain, passageiros que desejarem efetuar a subida (não incluída), 

deverão retornar por conta ao hotel. 

3º Dia - Cape Town  

Passeio de dia inteiro a Cape Point, que leva ao longo da costa atlântica, passando por algumas das mais belas regiões 

e praias de Cape Town. Parada na aldeia piscatória de Hout Bay; Cabo de Boa Esperança; Boulders Beach (sem 

ingresso), a praia que abriga uma enorme colônia de pinguins, a vila de pescadores de Fish Hoek e Muizenberg e 

Jardim Botânico Kirstenbosch (almoço e ingressos não incluídos). Hospedagem. 

4º Dia – Cape Town 
Dia livre para atividades pessoais. 
Sugestão: Passeio opcional com duração do dia todo em Cape Winelands, conhecendo as vinícolas da África do Sul. 

 
5º Dia – Cape Town / Área do Kruger National Park 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino à região do Parque Nacional 
Kruger, maior área de preservação ambiental da África do Sul. Chegada, recepção por um ranger local e traslado ao 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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lodge localizado em reserva privada. O primeiro safári será realizado no final da tarde para observar os animais de 

hábitos noturnos. Retorno ao lodge para jantar e acomodação. Hospedagem. 
 

6º Dia – Área do Kruger National Park 
Logo ao amanhecer, saída para mais um safári acompanhado de um ranger especializado. O café da manhã é servido 
no retorno ao lodge. Tempo para descanso. Após o almoço, tempo livre para atividades pessoais. No final da tarde, 
saída para realizar outro safári. À noite, caso as condições climáticas permitirem, a melhor opção é desfrutar do 
“boma”, jantar típico africano ao ar livre. Hospedagem. 
 
7º Dia – Área do Kruger National Park / Johannesburg 

Ao amanhecer, saída para realizar o último safári. O café da manhã é servido no retorno ao lodge. Em horário 
apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Johannesburg, centro financeiro e considerada 
a cidade mais importante da África do Sul. Chegada e apresentação na área de shuttle service no aeroporto para 
traslado (sem assistência) ao hotel. Hospedagem. 
OBS: Agendar na recepção do hotel o traslado shuttle do dia seguinte até o aeroporto. 
 

8º Dia – Johannesburg / ... 

Em horário oportuno, traslado shuttle ao aeroporto para embarque em voo com destino final e fim de nossos serviços. 
  

HOTÉIS PREVISTOS 

Opção Cidades Noites Hotel Acomodação Categoria 

01 

Cape Town 4 Sugar Hotel & Spa Deluxe Room Turística Superior 

Área do Kruger 2 Moditlo River Lodge Luxury Room Primeira 

Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

02 

Cape Town 4 Radisson Red Studio Room Primeira 

Área do Kruger 2 Kapama River Lodge Standard Suite Primeira  

Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

03 

Cape Town 4 The Commodore Standard Room Primeira Superior 

Área do Kruger 2 Pondoro Game Lodge Chalet Primeira Superior 

Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

04 

Cape Town 4 Table Bay Luxury Room Luxo 

Área do Kruger 2 Thornybush Waterside Lodge Suite Luxo 

Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

05 

Cape Town 4 Victoria & Alfred Loft Luxo 

Área do Kruger 2 Sabi Sabi Bush Lodge Luxury Suites Luxo 

Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Validade 

Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

01 

1Abr a 30 Set'19 1.441 2.203 5.850 8.944 

01 Out a 30 Nov'19 1.480 2.226 6.009 9.038 

1 a 24 Dez'19 1.393 2.103 5.656 8.538 

25 a 30 Dez'19 1.603 2.326 6.508 9.444 

08Jan a 31Jan´20 1.387 1.903 5.631 7.726 

01Fev a 08Fev´20 
14Fev a 31Mar´20 
01Out a 30Nov´20 

1.444 2.007 5.863 8.148 

09Fev a 13Fev´20 1.502 2.183 6.098 8.863 

02 

01Set a 30Nov´19 
05Jan a 31Jan´20 

1.707 2.776 6.930 11.271 

01Dez a 19Dez´19 1.665 2.689 6.760 10.917 

20Dez a 22Dez´19 1.903 2.926 7.726 11.880 

23Dez´19 a 04Jan´20 1.946 3.005 7.901 12.200 

01Fev a 08Fev´20 1.821 2.951 7.393 11.981 
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09Fev a 30Abr´20 1.778 2.872 7.219 11.660 

01Mai a 31Ago´20 1.733 2.780 7.036 11.287 

01Out a 31Out´20 1.808 2.931 7.340 11.900 

03 

01 a 30 Set'19 2.142 2.959 8.697 12.014 

01 Out a 30 Nov'19 2.313 3.463 9.391 14.060 

01 a 31 Dez'19 2.265 3.363 9.196 13.654 

01Jan a 31Jan´20 2.045 3.248 8.303 13.187 

01Fev a 31Mar´20 2.103 3.352 8.538 13.609 

01Abr a 30Abr´20 
01Set a 30Set´20 

1.966 3.082 7.982 12.513 

01Mai a 31Mai´20 1.861 2.925 7.556 11.876 

01Jun a 30Jun´20 1.725 2.648 7.004 10.751 

01Jul a 31Ago´20 1.829 2.841 7.426 11.534 

01Out a 30Nov´20 2.103 3.352 8.538 13.609 

04 

01 a 30 Set'19 2.687 4.397 10.909 17.852 

01 Out a 30 Nov'19 2.848 4.757 11.563 19.313 

01Dez a 19Dez´19 2.256 3.557 9.159 14.441 

20Dez a 31Dez´19 2.974 4.979 12.074 20.215 

02Jan a 31Jan´20 2.362 3.709 9.590 15.059 

01fev a 31Mar´20 
01Out a 30Out´20 

2.568 4.105 10.426 16.666 

01Abr a 31Mai´20 
01Set a 30Set´20 

2.419 3.807 9.821 15.456 

01Jun a 31Ago´20 2.376 3.718 9.647 15.095 

05 

1 a 30 Set'19 3.654 5.860 14.835 23.792 

01 a 31 Out'19 3.766 6.084 15.290 24.701 

01Nov a 30Nov´19 3.440 5.595 13.966 22.716 

01Dez a 19Dez´19 3.398 5.508 13.796 22.362 

20Dez a 24Dez´19 
06Jan a 10Jan´20 

3.830 6.157 15.550 24.997 

25Dez a 31Dez´19 
01Jan a 05Jan´20 

4.055 6.607 16.463 26.824 

11Jan a 31Jan´20 3.400 5.512 13.804 22.379 

01Fev a 06Fev´20 3.682 6.066 14.949 24.628 

07 a 29Fev´20 3.457 5.616 14.035 22.801 

01Mar a 31Mar´20 

01Out a 31Out´20 
3.576 5.795 14.519 23.528 

01Abr a 30Abr´20 
01Set a 30Set´20 

3.463 5.569 14.060 22.610 

01Mai a 31Ago´20 3.323 5.289 13.491 21.473 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

 

PASSEIOS OPCIONAIS – (mínimo 2 passageiros) 

Serviço regular com guia local em idioma inglês 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Cidade Passeio Descrição 
POR 

PESSOA 

US$ 

POR 
PESSOA 

R$ 

Cape Town FD Winelands 

Passeio de dia inteiro, para conhecer Rota Dos Vinhos Cape 
Town. Seguindo para a cidade de Stellenbosch, a segunda 
cidade mais antiga do Cabo, onde foi criada a “Pinotage”, 

variedade de uva sul-africana. 

91 370 

Cape Town HERMANUS 

Passeio de dia inteiro, com saída pela manhã em direção à 
cidade de Hermanus, um dos melhores pontos para 

observação de baleias no mundo. A maior chance de avistá-
las é entre os meses de Julho a Novembro. O passeio inclui 

parada no Bouchard Finlayson Wine Estate para uma 
degustação de vinhos (fechado aos domingos). Época: Julho 
a Novembro. Saída: Qua / Sex / Dom. Duração: aprox. 9h 

91 370 

Johanesburgo 
CITY TOUR 

JOHANNESBURG 

Passeio de meio dia para conhecer de perto um pouco mais da 
história local. A maior cidade do país é repleta de museus além 

de outros atrativos turísticos. Saída: diária. Duração: aprox. 
2h30 

109 443 
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Johanesburgo 
CITY TOUR 

PRETORIA 

Passeio de meio dia pela capital administrativa da África do 
Sul, situada a cerca de 50 km ao norte de Johannesburg. 

Saída: diária. Duração: aprox. 5h 

144 585 

Johanesburgo SOWETO 

Passeio de meio dia por Soweto (South Western Townships, 
ou “Bairros do Sudoeste”), localizado nos arredores de 
Johannesburg. Ficou conhecida por sua resistência ao 

apartheid – época da segregação racial no país. Saída: diária 
Duração: aprox. 2h30 

109 443 

Johanesburgo 
SUN CITY & 

PILANESBERG 

Passeio de dia inteiro, incluindo um safári fotográfico no 
Parque Nacional de Pilanesberg, próximo ao complexo Sun 
City. Em seguida, visita ao resort temático mais popular do 

país. Saída: diária. Duração: aprox. 8h 

236 959 

Johanesburgo 
RHINO PARK & 

LION PARK 

Passeio de meio dia pela Reserva Natural situada a cerca de 35 
km de Johannesburg. Existe uma grande variedade de vida 
selvagem, como leão, chita, onça, tigre, puma, rinoceronte, 
antílope, gnu, búfalo e outros. Saída: diária. Duração: aprox. 

5h 

147 597 

Johanesburgo 

*Passeio 

privado 

UKUTULA – 

LION 

NTERACTION 

Localizado cerca de 100 km de Johannesburg, o grande 
atrativo do Parque é a possibilidade de interação com os leões 

(filhotes e adultos), uma verdadeira experiência única! Há 
também um programa de conservação e procriação de leões 

brancos. Saída: diária. Duração: aprox. 2h30 

251 1020 

 
*Alguns hotéis possuem mínimo de noites para períodos festivos e ou eventos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real considerando o câmbio de US$ 1 = 4,06 da data de 
02/08/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

O que inclui: 

- 04 (quatro) noites de hospedagem com café da manhã em Cape Town; 
- 02 (duas) noites de hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) nos lodges da área do Kruger; 
- 01 (uma) noite de hospedagem com café da manhã em Johannesburg; 

- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês em Cape Town; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular com assistência em idioma inglês na área do Kruger National Park; 
- Traslados de chegada e saída em serviço shuttle (sem assistência) oferecido pelo hotel em Johannesburg; 
- Passeios em serviço regular com guia local em idioma inglês em Cape Town; 
- Safáris (ao amanhecer e ao entardecer) durante a estadia na área do Kruger National Park, acompanhado de ranger 
especializado, em idioma inglês; 

- Seguro viagem GTA FULL válido por 08 (oito) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 

- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Taxa de entrada no Kruger National Park (paga localmente); 
- Taxa de preservação ambiental nas Reservas Privadas; 

- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
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* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  

 
Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 

 

Observações Importantes: 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
 
- A partir de 24 de junho de 2019, clientes que desejem alugar um veículo na África do Sul, deverão obter licenças de 
Motoristas internacionais, conforme abaixo. 
 

➢ Somente carteiras de habilitação internacionais serão aceitas sob as seguintes condições: 
1. A habilitação deverá estar em inglês; 
2. A habilitação deverá ter foto ou número de identificação / passaporte; 
3. A habilitação deverá ter a assinatura. 
 

➢ Caso a habilitação não possua foto, será necessário um documento de identificação com uma foto do cliente. O 
número deste documento deve corresponder ao número encontrado na habilitação. 

➢ Se a licença for em outro idioma, uma carteira de motorista internacional deverá acompanhar a carteira de 
motorista estrangeira. 

➢ Não serão aceitas cópias autenticadas. A habilitação deverá ser original e a carteira de motorista internacional 
deverá estar presente. 

➢ Uma versão traduzida da habilitação, carimbada pela embaixada, poderá ser aceita quando acompanhada pela 
habilitação original. 

 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Regras para bagagem despachada aplicadas no Aeroporto Internacional OR Tambo (ORTIA) em Joanesburgo, desde 
25 de março de 2019: 

- Somente bolsas de formato regular poderão ser despachadas. Sacolas deverão ter pelo menos uma superfície plana 

para serem aceitas;  
- Sacos redondos ou irregulares não são permitidos; 
- Sacos com tiras longas não são permitidos; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

ÁFRICA DO SUL 

                

               PASSAPORTE 
  ✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de 
retorno ao Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINA 
CONTRA FEBRE AMARELA 

✓ 
Deve ser providenciado no prazo mínimo de 

10 dias antes do embarque 

OUTROS 
Menor de 18 anos de idade deve apresentar 
documentos conforme cada situação abaixo: 

✓ - obrigatório |  - não obrigatório 
 
 
MENOR VIAJANDO COM OS PAIS BIOLÓGICOS 

▪ Passaporte; 
▪ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada). 
 
MENOR VIAJANDO COM APENAS UM DOS PAIS BIOLÓGICOS 

▪ Passaporte; 

▪ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada); 
▪ Autorização de viagem (original) emitida há menos de 06 meses com firma reconhecida e cópia autenticada do 

documento de identidade do pai ou da mãe que não está viajando com o menor; 
▪ Quando aplicável, a certidão de óbito do outro genitor registrado na certidão de nascimento; 
▪ Em caso de pais divorciados, se o pai ou a mãe possui custódia única, é necessária a ordem judicial que concede 

responsabilidade parental exclusiva. 
 
MENOR VIAJANDO DESACOMPANHADO 

▪ Passaporte; 
▪ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada); 
▪ Autorização de viagem (original) emitida há menos de 06 meses com firma reconhecida e cópia autenticada do 

documento de identidade de ambos os pais; 
▪ Uma carta contendo informações gerais (nome completo, endereço residencial, telefone) e a cópia autenticada do 

documento de identidade do responsavel que irá receber o menor na África do Sul. 
 
ATENÇÃO: 
- Não é necessária a tradução juramentada da Certidão.  
- A autorização de viagem deve ser bílingue (português / inglês) e emitida em duas vias, pois uma será retida pela Polícia Federal na 
saída do Brasil e a outra deverá ser apresentada na imigração da África do Sul. 
- Passageiros em trânsito na África do Sul para conexões internacionais estão isentos desta exigência. 
 


