
(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial Rota Jardim 
10 Dias / 9 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Cidades com influencias holandesas, lugares que lembram a época das navegações, praias apropriadas para a prática 
de esportes náuticos, montanhas, florestas e lagos. Esse é o cardápio da Rota Jardim. O charme da chamada “Garden 
Route” aliado à exuberante beleza de Cape Town, à degustação dos refinados vinhos sul-africanos, visita às magníficas 
Grutas Cangoo’s ou um safári fotográfico no selvagem Kruger National Park, são apenas alguns dos destaques da África 

do Sul e que este roteiro certamente lhe proporcionará. 
 

1º 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. 
 

2º 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. 
 

3º Dia – Área do Kruger National Park / Johannesburg / Port Elizabeth 
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 Port Elizabeth, com conexão em 

Johannesburg. Chegada em Port Elizabeth e apresentação no balcão da locadora de veículos para retirada do carro. 

Trajeto por conta própria até o hotel. Hospedagem. 
 
4º Dia – Port Elizabeth / Knysna 
Saída pela manhã para continuação da Rota Jardim, com destino a Knysna, considerada uma das cidades mais 
charmosas da costa sul. Knysna é a principal produtora de ostras do país e recebe anualmente um festival desta iguaria 
no mês de Julho. Hospedagem. 
SUGESTÃO: Durante o caminho, parada para conhecer a agitada cidade praiana de Jefreys Bay, a meca do surf sul africano ou 
Plettenberg Bay, repleta de belas praias. O maior bungee jump do mundo (Bloukrans Bridge) fica a 30 minutos de Plettenberg Bay. 
 

5º Dia – Knysna / Hermanus 

Saída em direção à pequena cidade de Hermanus, um dos melhores locais para observação de baleias no mundo. A 
maior chance de avistá-las é entre os meses de Julho a Novembro. Chegada ao hotel. Hospedagem. 
SUGESTÃO: Durante o trajeto, parada em Oudtshoorn para visitar a Fazenda de Avestruzes e as impressionantes “Cango Caves”, um 
complexo de cavernas com enormes estalactites e estalagmites. 
 

6º Dia – Hermanus 

Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
SUGESTÃO: A pequena vila de pescadores Gansbaai, próxima de Hermanus, é famosa pela prática de mergulho em gaiola com 
tubarão branco (temporada de Junho e Setembro). 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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7º Dia – Hermanus / Cape Town 

Saída com destino a Cape Town. Chegada, devolução do carro alugado no centro da cidade e apresentação por conta 
própria ao hotel. Hospedagem. 
SUGESTÃO: Parada na região das vinícolas (Constantia, Stellenbosch ou Franschhoek) para degustação dos vinhos sul-africanos. 

 
8º 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. 

9º Dia – Cape Town 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

10º Dia – Cape Town / Johannesburg / ... 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno e fim de nossos serviços.  
 
 

HOTÉIS PREVISTOS  

Opção Cidades Noites Hotel Acomodação Categoria 

1 

Área do Kruger 2 Moditlo River Lodge Luxury room Primeira 

Port Elizabeth 1 Radisson Blu  Superior Guest Primeira  

Knysya 1 Knysna Hollow Garden Suite Primeira  

Hermanus 2 The Whale Coast Hotel   1 Bedroom Apt Primeira 

Cape Town 3 Sugar Hotel Deluxe Room Primeira 

2 

Área do Kruger 2 Kapama Southern Camp Standard Suite Primeira superior 

Port Elizabeth 1 Radisson Blu  Superior Guest Primeira  

Knysya 1 The Turbine Standard Room 
Primeira 
Superior 

Hermanus 2 The Whale Coast Hotel   1 Bedroom Apt Primeira 

Cape Town 3 Radisson Red   Studio Primeira 

3 

Área do Kruger 2 Pondoro Game Lodge  Chalet Luxo 

Port Elizabeth 1 Radisson Blu  
Superior Guest 

Room 
Primeira  

Knysya 1 Pezula Resort  Deluxe Suite Luxo 

Hermanus 2 The Marine  Double Room Luxo 

Cape Town 3 Commodore Standard Primeira superior 

4 

Área do Kruger 2 Sabi Sabi Bush Lodge  Luxury Suite Luxo 

Port Elizabeth 1 Radisson Blu  
Superior Guest 

Room 
Primeira  

Knysya 1 Pezula Resort  Deluxe Suite Luxo 

Hermanus 2 The Marine  Double Room Luxo 

Cape Town 3 Table Bay  Luxury Twin Room Luxo 

5 

Área do Kruger 2 Camp Jabulani Superior Suite Luxo 

Port Elizabeth 1 Radisson Blu 
Superior Guest 

Room 
Luxo 

Knysya 1 Pezula Resort Deluxe Suite Luxo 

Hermanus 2 
Grootbos Private Nature 

Reserve 

One bedroom Luxury 

suite 
Luxo 

Cape Town 3 One & Only Marina Harbour Luxo 
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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 

1 

01Set a 31Out´19 1.768 2.799 7.072 11.196 

01Nov a 30Nov´19 
01Ago a 31Ago´20 

1.708 2.550 6.832 10.200 

01Dez a 10Dez´19 1.682 2.535 6.728 10.140 

15Jan a 31Mar´20 
(Exceto 09 a 
13Fev´20)  

01Out a 31Out´20 

1.798 2.665 7.192 10.660 

01Abr a 30Abr´20 
01Set a 30Set´20 

1.772 2.650 7.088 10.660 

01Mai a 31Jul´20 1.670 2.476 6.680 9.904 

2 

01Set a 30Set´19 
01Nov a 10Dez´19 
01Mai a 31Jul´20 

2.166 3.589 8.664 14.356 

01Out a 31Out´19 
01Ago a 31Ago´20 

2.192 3.629 8.768 14.516 

05Jan a 14Jan´20 2.328 3.840 9.312 15.360 

15Jan a 28Fev´20 
01Out a 31Out´20 

2.291 3.767 9.164 15.068 

01Mar a 30Abr´20 2.275 3.744 9.100 14.796 

01Set a 30Set´20 2.251 3.714 9.004 14.856 

3 

01Set a 30Set´19 2.311 3.580 9.244 14.320 

01Out a 19Dez´19 2.593 4.249 10.372 16.996 

20Dez a 31Dez´19 2.632 4.328 10.528 17.312 

06Jan a 31Mar´20 2.694 4.640 10.776 18.560 

01Abr a 30Abr´19 2.399 4.053 9.596 16.212 

01Mai a 31Mai´20 2.272 3.850 9.088 15.400 

01Jun a 30Jun´20 2.159 3.618 8.636 14.472 

01Jul a 31Ago´20 2.263 3.775 9.052 15.100 

01Set a 30Set´20 2.383 4.019 9.532 16.076 

01Out a 31Out´20 2.656 4.563 10.624 18.252 

4 

01Set a 30Set´19 
01Jun a 31Ago´20 

3.642 5.871 14.568 23.484 

01Out a 30Nov´19 3.903 6.460 15.612 25.840 

01Dez a 19Dez´19 
11Jan a 31Jan´20 

3.811 6.269 15.244 25.076 

01Fev a 29Fev´20 3.948 6.544 15.792 26.176 

01Mar a 31Mar´20 4.066 6.722 16.264 26.888 

01Abr a 31Mai´20 
01Set a 30Set´20 

3.727 6.042 14.098 24.168 

01Out a 30Out´20 4.028 6.645 16.112 26.580 

5 
01Set a 13Dez´19 5.483 8.945 21.932 35.780 

11Jan a 31Mar´20 5.668 9.319 22.672 37.276 
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01Abr a 25Abr´20* 

26Set a 30Set´20 
5.854 9.564 23.416 38.256 

26Abr a 30Abr´20 5.538 8.955 22.152 35.820 

01Mai a 28Jun´20 5.222 8.469 20.888 33.876 

29Jun a 15Jul´20 5.280 8.585 21.120 34.340 

16Jul a 25Set´20 5.623 9.102 22.492 36.408 

01Out a 31Out´20 5.883 9.622 23.532 38.488 

À incluir imposto 

 

PASSEIO OPCIONAL – partindo de Cape Town (mínimo 2 passageiros) 

Serviço regular com guia local em idioma inglês 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Passeio Descrição 
POR PESSOA 

US$ 

POR PESSOA 

R$ 

CAPE POINT 

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, a 
praia que abriga uma enorme colônia de pinguins e no Jardim Botânico 
Kirstenbosch (almoço e ingressos não incluídos). Duração: aprox. 9h 

94 376 

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 = 4,00 da data de 
02/08/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
*Mínimo 03 noites exigidas no Hotel One&Only Cape Town para hospedagem entre os dias 10 e 12 de abril (inclusive) de 2020. 

 

O que inclui: 
- 09 (nove) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) nos lodges da área do Kruger; 
- Traslados de chegada e saída em serviço regular com assistência em idioma inglês na área do Kruger National Park; 

- Traslado de saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês em Cape Town; 
- City Tour em serviço regular com guia local em idioma inglês em Cape Town; 
- Aluguel de veículo – modelo Grupo F – TOYOTA COROLLA QUEST ou similar – câmbio automático. Retirada em Port 
Elizabeth e devolução 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; 
- Taxa de entrada no Kruger National Park; 

- Taxa de preservação ambiental nas Reservas Privadas; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 11 (onze) 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 devolução do veículo em outra cidade que não a de retirada (paga localmente); 
- 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. 
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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.  
 
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 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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VISTO  
Para permanência até 90 dias 

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. 
 


