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África do Sul e Seychelles  
14 Dias / 12 Noites 

Saída: diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Um ótimo roteiro que mostra o que a África do Sul pode oferecer. Muita emoção te espera neste país que preserva seu 
lado selvagem. 
Em Seychelles, a variedade de tons azul e verde é maior do que podemos imaginar. A atmosfera relaxante das ilhas 
tem também, como pano de fundo, os ritmos, cores e sabores da África. Um destino imperdível. 

 
1º Dia – ... / Johannesburg 

Apresentação no Aeroporto Internacional para embarque em voo com destino a Johannesburg. Pernoite a bordo. 
 

NOTA IMPORTANTE: Os horários e dias de saída e chegada dos voos variam de acordo com a Cia. Aérea utilizada. Favor verificar os 

horários e/ou necessidade de pernoite na cidade de conexão com seu consultor de viagens no momento da consulta. 
 
2º Dia – Johannesburg / Área do Kruger National Park 
Chegada e 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 lodge localizado em reserva privada (fora do 

perímetro do Parque Nacional). O primeiro safári será realizado no final da tarde para observar os animais de hábitos 
noturnos. Retorno ao lodge para jantar e acomodação. Hospedagem. 
 
3º 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. 

 
4º Dia – Área do Kruger National Park / Cape Town 
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 Cape Town. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Hospedagem. 

 
5º 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. 

 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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6º 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. 

7º Dia – Cape Town / Johannesburg / Mahé 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Mahé, com conexão em 
Johannesburg. Chegada à ilha de Mahé, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
8º ao 9º Dia – Mahé 
Dias livres para atividades independentes. Hospedagem. 
 

SUGESTÃO: Realizar um passeio de dia inteiro pela costa sul da ilha e explorar os recifes de corais a bordo de uma catamarã de onde 
se pode observar toda fauna e flora marinha.  

 

10º Dia – Mahé / Praslin 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque no voo da Air Seychelles com destino à ilha de Praslin. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
11º ao 12º Dia – Praslin 
Dias livres para atividades independentes. 
 

SUGESTÃO: Conhecer a linda praia “Anse Lazio” e visitar a Reserva Natural Vallee de Mai, considerada Patrimônio Mundial pela 
UNESCO.  

 
13º Dia – Praslin / Mahé / Johannesburg 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque no voo da Air Seychelles com destino a Mahé. Chegada e 
embarque em voo com destino a Johannesburg. Chegada e apresentação na área de shuttle service no aeroporto para 
traslado (sem assistência) ao hotel. Hospedagem por 01 noite. 
OBS: Agendar na recepção do hotel o traslado shuttle do dia seguinte até o aeroporto. 

 

14º Dia – Johannesburg / ... 
Em horário oportuno, traslado shuttle ao aeroporto para embarque em voo com destino de retorno. Fim de nossos 
serviços. 
 

HOTÉIS PREVISTOS  

Opção Cidades Noites Hotel Acomodação Categoria 

1 

Kruger 2 Moditlo River Lodge Luxury Room Primeira 

Cape Town 3 Sugar Hotel & Spa Deluxe Room Primeira 

Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

Mahé  3 Kempinski Seychelles Resort Hillview Room Primeira 

Praslin 3 L'Archipel Hotel Superior Room Primeira 

2 

Kruger 2 Kapama River Lodge Standard Suite Primeira superior 

Cape Town 3 Radisson Red Studio Primeira 

Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

Mahé  3 Le Meridien Fisherman's Cove Superior Room Primeira 

Praslin 3 L'Archipel Hotel Superior Room Primeira 

3 

Kruger 2 Pondoro Game Lodge Chalet Luxo 

Cape Town 3 The Commodore Standard room Primeira superior 

Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

Mahé  3 Constance Ephelia Junior Suite Primeira superior 

Praslin 3 Constance L'emúria Resort Junior Suite Primeira superior 

4 
Kruger 2 Sabi Sabi Little Bush Lodge Luxury Suite Luxo 

Cape Town 3 Victoria & Alfred Hotel Loft Room Luxo 
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Johannesburg 1 D’Oreale Grande Hotel Classic Room Luxo 

Mahé  3 Banyan Tree  Ocean View Pool Villa Luxo 

Praslin 3 Raffles  Garden View Pool Villa Luxo 

  

PARTE TERRESTRE  

€ = Euro / R$ = Real 

Opção Validade 
Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

1 

1Out a 31Out'19 3.105 4.987 14.718 23.639 

01Nov a 23Nov´19 3.092 5.264 14.656 24.952 

24Nov a 30Nov´19 2.912 5.078 13.803 24.070 

01Dez a 13Dez´19 
16Dez a 22Dez´19 

2.870 4.860 13.604 23.037 

14Dez a 15Dez´19 2.933 4.996 13.903 23.682 

08Jan a 31Jan´20 3.007 4.900 14.254 23.226 

01Fev a 08Fev´20 

14Fev a 06Abr´20 
3.143 5.163 14.898 24.473 

09Fev a 13Fev´20 3.183 5.285 15.088 25.051 

07Abr a 19Abr´19 3.240 5.390 15.358 25.549 

20Abr a 30Abr´20 3.036 4.982 14.391 23.615 

01Mai a 05Jul´20 3.097 5.091 14.680 24.132 

06Jul a 30Jul´20 3.181 5.257 15.078 24.919 

01Ago a 30Set´20 3.120 5.149 14.789 24.407 

01Out a 31Out´20 3.143 5.163 14.898 24.473 

2 

28Set a 31Out'19 3.340 5.611 15.164 25.474 

01Nov a 02Dez´19 

24Jan a 31Jan´20 
3.331 5.832 15.789 27.644 

03Dez a 18Dez´19 3.217 5.632 15.249 26.696 

19Dez a 22Dez´19 3.960 6.895 18.771 32.683 

06Jan a 23Jan´20 3.272 5.713 15.510 27.080 

01Fev a 08Fev´20 3.414 5.983 16.183 28.360 

09Fev a 03Abr´20 3.384 5.928 16.041 28.099 

04Abr a 20Abr´20 3.466 6.093 16.429 28.881 

21Abr a 30Abr´20 3.325 5.809 15.761 27.535 

01Mai a 05Jul´20 3.355 5.854 15.903 27.748 

06Jul a 31Jul´20 
01Out a 30Out´20 

3.496 6.137 16.572 29.090 

01Ago a 31Ago´20 3.435 6.029 16.282 28.578 

01Set a 30Set´20 3.405 5.969 16.140 28.293 

3 

01 a 31'Out'19 4.643 7.330 21.079 33.278 

01 a 30Nov'19 4.446 7.277 21.075 34.493 

01 a 22Dez'19 4.409 7.196 20.899 34.110 

07Jan a 31Jan´20 4.579 7.707 21.705 36.532 

01Fev a 31Mar´20 4.632 7.803 21.956 36.987 

01Abr a 17Abr´20 4.537 7.616 21.506 37.000 

18Abr a 30Abr´20 4.340 7.220 20.572 34.223 

01Mai a 27Mai´20 4.243 7.075 20.112 33.536 

28Mai a 31Mai´20 
01Jul a 13Jul´20 

4.018 6.642 19.046 31.484 

01Jun a 30Jun´20 3.921 6.450 18.586 30.573 

14Jul a 31Jul´20 
24Ago a 31Ago´20 

4.415 7.348 20.928 34.830 

01Ago a 23Ago´20 4.803 8.014 22.767 34.987 

01Set a 30Set´20 4.510 7.540 21.378 35.740 

01Out a 31Out´20 4.605 7.727 21.828 36.626 

4 

11Out a 31Out'19 6.807 12.003 30.904 54.494 

01Nov a 10Nov´19 7.212 13.131 34.185 62.241 

11Nov a 30Nov´19 7.035 12.785 33.346 60.601 

01Dez a 19Dez´19 6.996 12.703 33.162 60.213 
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11Jan a 23Jan´20 

09Mai a 10Mai´20 
6.572 11.851 31.144 56.174 

24Jan a 31Jan´20 6.788 12.286 32.176 58.236 

01Fev a 06Fev´20 6.779 12.259 32.133 58.108 

07Fev a 29Fev´20 6.623 11.947 31.394 56.629 

01Mar a 29Mar´20 

01Mai a 08Mai´20 
6.732 12.112 31.910 57.411 

30Mar a 31Mar´20 7.181 13.009 34.038 61.663 

01Abr a 04Abr´20 7.103 12.852 33.669 60.919 

05Abr a 19Abr´20 7.321 13.288 34.702 62.986 

20Abr a 30Abr´20 6.828 12.303 32.365 58.317 

11Mai a 16Mai´20 6.398 11.443 30.327 54.240 

17Mai a 25Mai´20 6.775 12.196 32.114 57.810 

26Mai a 30Jun´20 6.357 11.361 30.133 53.852 

01Jul a 17Jul´20 6.557 12.109 31.081 57.397 

18Jul a 24Ago´20 6.775 12.545 32.114 59.464 

25Ago a 31Ago´20 6.573 11.792 31.157 55.895 

01Set a 30Set´20 6.495 11.638 30.787 55.165 

01Out a 07Out´20 6.950 12.547 32.943 59.473 

08Out a 11Out´20 6.574 11.794 31.161 55.904 

12Out a 31Out´20 6.748 12.143 31.986 57.558 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração sem aviso 

prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 4,74 da data de 30/09/2019 e 
estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui – África do Sul: 
- 02 (duas) noites de hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) nos lodges da área do Kruger; 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã em Cape Town; 

- 01 (uma) noite de hospedagem com café da manhã em Johannesburg; 

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

 

O que inclui – Seychelles: 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos Mahé / Praslin / Mahé voando Air Seychelles; 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã em Mahé (exceto Constance Ephelia – meia pensão); 

- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã em Praslin; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 14 (quatorze) 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 cobertura. 

  
O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- 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. 
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· 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:  
* 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.  
 

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; 
- O visto de entrada para Seychelles é concedido na chegada ao país, no desembarque ao aeroporto. É válido para uma 
permanência de até 30 dias; 

- A franquia de bagagem dos voos internos é de uma mala de até no máximo 20 Kg por pessoa; 

- Moditlo Game Lodge: criança menor de 8 anos de idade não é permitida no safári (game drive); 
- Kapama Private Game Reserve: criança menor de 6 anos só serão aceitas no safári (game drive) privado (sujeito a 
disponibilidade). Consulte suplemento; 
- Pondoro Game Lodge: não acomodam criança menor de 12 anos de idade; 
- Sabi Sabi Bush Lodge: não acomodam criança menor de 13 anos de idade; 
- Para diminuir o impacto ambiental e financiar os esforços contra a caça ilegal, as Reservas Privadas da região do 

Kruger National Park cobram uma taxa de conservação, que varia de R100 a R300 por hóspede / por noite; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- Promoções válidas somente para hospedagem em Seychelles. Não se aplica à África do Sul; 
- Todas as promoções estão sujeitas à alteração ou cancelamento; 

- 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 SEYCHELLES 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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         PASSAPORTE 
  ✓ Válido por pelo menos 6 meses da 

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

data de retorno ao Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

✓ 
Pode ser obtido na chegada ao aeroporto 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA 

✓ 
Deve ser providenciado no prazo mínimo 

de 10 dias antes do embarque 

✓ 
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. 


