
SUD-ÀFRICA I MOÇAMBIC

Viatge a mida

Si existeix un país
caracteritzat per la seva
diversitat cultural i
geogràfica, és Sud-àfrica.
Coneguda com la ‘Nació de
l’Arc de Sant Martí’ té una
puresa única i especial, que
juntament amb la seva
natura i vida salvatge, la
converteixen en un destí
increïble per als viatgers.

Per completar un viatge
perfecte, visita Moçambic,
un país poc turístic amb
algunes de les millors
platges del continent. Aquí
gaudiràs del mar i el busseig
com mai, i visitaràs alguna de
les seves reserves d’animals
salvatges.

Viatge de 21 dies
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ITINERARI

Primer dia. Barcelona – Dubai – Cape Town
Sortida en avió amb destí Cape Town, via Dubai. Nit en vol.

Segon dia. Cape Town
Arribada a Cape Town, i tràmits de passaport. Assistència en espanyol i
recollida del cotxe de lloguer per traslladar-se a l’hotel. La resta del dia
lliure per començar a gaudir de la ciutat, una de les ciutats més maques del
món i un dels principals destins internacionals. Un gran nombre de turistes
van a Ciutat del Cap per gaudir d’aquesta ciutat única amb la seva
fascinant història, la seva interessant cultura, la seva bellesa natural, vins
premiats i un estil de vida calmat. Allotjament.

Tercer a cinquè dia. Cape Town
Esmorzar. Dies lliures per conèixer la ciutat i el seu voltant. Edificis
victorians i eduardians perfectament conservats. Descobrirem els seus
principals punts d'interès com el "City Bowl”, el cor comercial de la ciutat
entre el port, Signal Hill, l’ajuntament i el seu important parlament. Podem
continuar la visita amb el Castell de Bona Esperança, els jardins de la
Companyia de les Índies holandeses i el pintoresc barri “malayo”. Podem
pujar a la muntanya de la Taula amb telefèric on podrem apreciar una vista
única de la ciutat. També podem viatjar fins a Cap Point en direcció a la
ciutat costanera de Hout Bay, on es pot embarcar en un creuer de 45
minuts amb la finalitat de descobrir la colònia de foques concentrada a l’illa
de Duiker. Es pot realitzar una ruta panoràmica a Chaoman’s Peak per
descobrir les seves formacions rocoses i formidables vistes sobre la costa i
penya-segats de la península del Cabo Simon’s Town on es concentra la
colònia de pingüins instal·lada a la platja. Des d’aquí, es pot arribar a la
reserva natural de la punta del Cap on veurem el famós Cap de Bona
Esperança. Altres suggeriments són el Victoria & Alfred Waterfront o
l’aquari Two Oceans. Allotjament.
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ITINERARI

Sisè dia. Cape Town – Hermannus
Esmorzar. Trasllat per carretera fins a Hermanus, construït entre les
precioses ribes i penya-segats de Walker Bay. Ha crescut d’una petita
ciutat balneària per convertir-se en possiblement el lloc més conegut per
l'observació de balenes en el món. A l’arribada suggerim realitzar l’excursió
en barca per l'albirament de balenes, a més de dofins, foques i una gran
varietat d’aus marines incloent el pingüí africà (55€ per persona). Podem
explorar el Museu del Port Vell, que està format per l'encantador poble de
pescadors, l'antic port i el Museu de la Casa de la Balena; caminar per la
propera reserva natural de Fernkloof i degustar una varietat de vins de
primera qualitat al llarg de la famosa Ruta del Vi. Allotjament.

Setè dia. Hermannus – Mossel Bay
Esmorzar. Sortida per la Ruta Jardí, un paradís pels amants de la naturalesa.
Amb platges verges flanquejades per rius i impressionants serralades
adornades amb valls i boscos maragda. Arribada a Mossel Bay, famós per
ser el primer lloc registrat al llarg de la costa sud-africana utilitzat
regularment per la gent de mar europea en els seus viatges a l’est. Una
visita a l’Arbre de l’Oficina de Correus podria ajudar a la seva imaginació a
l'època passada. Una esquerda en aquest arbre antic va ser utilitzada una
vegada per la gent de mar quan van enviar cartes a casa. Ara, Mossel Bay és
un port actiu que atén principalment a la indústria pesquera, per la qual
cosa segueix sent una ciutat pesquera comercial. Allotjament.

Vuitè dia. Mossel Bay – Oudtshorn – Knysna
Esmorzar. Sortida cap al poble d’Oudtshoorn, situat al llarg de la coneguda
Ruta 62, a la preciosa Klein Karoo de Sud-àfrica, coneguda com la capital
mundial de l'estruç. Està rodejat per nombroses granges d’estruç i l’àrid
paisatge daurat del Karoo. Els visitants poden disfrutar del vi i el porto
produïts localment i degustar carn d’estruç i biltong. Continuació cap a
Knysna, enclavat entre les imponents muntanyes Outeniqua i l’oceà Índic,
conegut com el “Jardí del Edèn". Està rodejat de boscos de renom mundial,
llacunes precioses i platges verges. Allotjament.
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ITINERARI

Novè i desè dia. Knysna
Esmorzar. Dia lliure per conèixer la zona. Suggerim explorar el pintoresc
passeig marítim de la ciutat i els seus carrers pintorescos, aventurar-se per
l’exuberant bosc, saltar rierols i veure la multicolor Knysna Loerie. Molt
recomanable arribar fins la ciutat costera de Plettenberg Bay, una ciutat
pintoresca i encantadora amb infinites platges verges, tranquil·les llacunes,
rius nets, boscos indígenes i una dramàtica península rocosa.
Opcionalment es pot realitzar una excursió a Featherbed, accessible
només en ferri, per fer un recorregut guiat en 4x4 amb una guia
especialitzada, a través del bosc coster fins les coves marines antigues,
incloent el dinar a l’aire lliure. Una altre activitat interessant és Monkeyland,
el primer refugi de primats multi espècies en itinerància lliure del món, una
gran excursió familiar que juga un paper important en la conscienciació
sobre la difícil situació i la rehabilitació de les espècies de primats en perill.
O l’aviari més gran del món, Birds on Edèn, un entorn segur i natural de vol
lliure per les aus africanes i una selecció d'animals més petits. Un bosc
indígena i una misteriosa ruïna amb cascada proporcionen diversió a
aquestes criatures elegants i als seus visitants. Allotjament.

Onzè dia. Knysna – Port Elizabeth
Esmorzar. Trasllat a Port Elizabeth, també coneguda com PE, la Ciutat
Amistosa, així com la Ciutat Viosa i amb sort, si s'hosteja aquí tindrà
l'oportunitat d'experimentar la primera i no la segona. Port Elizabeth va ser
establerta per la llar de colons britànics que van ser trets d’un programa
patrocinat pel govern per proporcionar un amortidor entre el conflicte de
Cap Holandesos i Xhosa. El petit port va créixer a partir d'allà i avui és la
porta d'entrada a la preciosa ruta del Jardí i serveix com una excel·lent base
per explorar les magnífiques reserves de caça del Cap Oriental i les
primitives platges. A l’arribada,devolució del cotxe de lloguer. Allotjament.

Dotzè dia. Port Elizabeth – Reserva Privada de Kariega
Pensió completa. Trasllat a la Reserva Privada de Kariega, que es troba en
els confins superiors del preciós vall del riu Kariega.
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Amb una extensió de més de 10000 hectàrees, el paisatge conta amb
impressionants vistes de bosc, praderes de sabanes disperses amb
abundant fauna silvestre i conté dos rius: el Kariega i el Bushmans. Es
poden observar els Cinc Grans, així com una varietat d’altres animals com
girafa, zebra, nyus i una gran varietat d’espècies d'aus; anar en kayak, o fer
un creuer pel riu per una trobada propera amb l’abundant fauna de la
reserva. Dinar al Lodge. Per la tarda, safari 4x4. Sopar i allotjament.

Tretzè dia. Reserva Privada de Kariega
Pensió completa. Dia complet per realitzar les activitats que el Lodge
proposa, així com realitzar un safari a l’alba i un altre al capvespre,
acompanyats pels rangers de la reserva. Allotjament.

Catorzè dia. Kariega – Port Elizabeth
Esmorzar. Pel matí podrem realitzar un últim safari, abans del trasllat a
l’hotel de Port Elizabeth. Allotjament.

Quinzè dia. Port Elizabeth – Johannesburg – Vilanculos
Trasllat d’hora a l’aeroport per sortir en vol amb destí Vilanculos
(Mozambique), via Johannesburg. Arribada i trasllat en vaixell fins a l’illa de
Bazaruto, on es troba l’hotel. Allotjament.

Setzè a dinovè dia. Bazaruto
Tot inclòs. Dies lliures per gaudir del magnífic arxipèlag de Bazaruto. Les
seves illes són considerades unes de les més belles de tot el continent
africà, gràcies a les seves aigües verges i cristal·lines, a les seves platges de
somni, a les seves barreres de coral i als seus enormes bancs de peixos.
Allotjament.
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Vintè dia. Vilanculos – Johannesburg – Dubai
Temps lliure fins l’hora del trasllat en vaixell a l’aeroport de Vilanculos per
sortir en avió de tornada a Barcelona, via Johannesburg i Dubai. Nit en vol.

Vint-i-unè dia. Dubai – Barcelona
Arribada a Barcelona i fi dels nostres serveis.

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat



SERVEIS

Serveis inclosos:

• Vols internacionals en classe turista amb la companyia Emirates (taxes

incloses) i vols en classe turista a Moçambic

• Facturació d'una maleta per persona

• Assistència en espanyol a l'arribada a Cape Town

• Cotxe de lloguer 9 dies, tipus Toyota Yaris automàtic, Km. Il·limitats,

GPS, i MAX Cover Plan (sense franquícia) a Sudàfrica

• Allotjament i esmorzar en hotels indicats a Sudàfrica i 4 nits a l’hotel

indicat en règim de tot inclòs a Moçambic

• 2 nits en pensió completa (begudes incloses) amb 2 safaris diaris a

Reserva Kariega amb ranger de parla anglesa

• Trasllats privats amb xofer en anglès a Port Elizabeth

• Trasllats en vaixell a l’hotel de Bazaruto a Moçambic

• Assegurança màxima cobertura d'assistència en viatge i cancel·lació

per força major (inclou Covid)

Serveis no inclosos:

• Visites opcionals

• Serveis no esmentats com a inclosos
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HOTELS

The Tree House Boutique Hotel

Marine Drive Boutique Hotel

The Bay Lodge

The Turbine Boutique Hotel

The Beach Hotel

Kariega River Lodge

Anantara Bazaruto Island Resort
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https://thetreehouseboutiquehotel.co.za/rooms/
https://1md.co.za/
https://thebaylodge.co.za/
https://www.turbinehotel.co.za/
https://www.thebeachhotel.co.za/
https://www.kariega.co.za/lodges/river-lodge
https://www.anantara.com/en/bazaruto-island

