Golfe na África do Sul
3 a 14/11/2017

Pacote
Golfe na África do Sul
3 a 13/11/2017
Pacotes a partir de R$ 9.090,00 por pessoa em duplo
Serviços Inclusos:
• Traslados privativo in/out aeroporto
• Traslados para os campos de golfe como especificado no programa
• Traslado privativo de Stellenbosch para Pezula
• City Tour na Cidade do Cabo incluindo Table Mountain, Cape Point & Peninsular com almoço
• 1 degustação de vinho
• 4 noites no Spier Hotel in Signature Garden Terrace Rooms com café da manhã
• 4 x noites no Conrad Pezula em categoria Twin Junior Deluxe Suites com café da manhã
• 1 x noite no Hotel Intercontinental em Johanesburgo
• 1 rodada de golfe com carrinho compartilhado nos campos: Pearl Valley, Erinvale GC e Fancourt
• 1 rodada de golfe com carrinho e halfway house nos campos: Pezula GC; Simola GCe Oubaai GC
• Taxas locais
Serviços não inclusos: Passagens aéreas Nacionais e Internacionais, gorgetas, caddy, documentos de
viagens e seguro.
Passeios para não golfistas opcionais durante os períodos de jogo. Não incluso no pacote.
Observações:
Necessário certificado de vacina de febre amarela e passaporte com validade de até 6 meses.
Consulte-nos para saídas em outras datas
Valores para o pacote em apartamento duplo compartilhado (valores garantidos, para o mínimo 8
passageiros)
Pacotes Golfista: R$ 9.090,00 por pessoa em duplo
Pacote não golfista: R$ 7.630,00 por pessoa em duplo
Pacote opcional – extensão de viagem em SunCity
Incluindo:
• Traslado Johanesburgo – Sun City
• 03 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel selecionado*
• 2 rodadas de golfe nos campos Gary Player GC, incluindo Halfway House ( campo sem carrinho )
e The Lost City Golf Course, incluindo carrinho compartilhado
Hospedagem no hotel The Palace*****
Pacotes Golfista: R$ 2.720,00 por pessoa em duplo
Hospedagem no Sun City hotel****
Pacotes Golfista: R$ 2.150,00 por pessoa em duplo
* Programa de extensão que cancela automaticamente a hospedagem em Johanesburgo.
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ROTEIRO
DIA

DETALHAMENTO

01
Embarque no Voo de São Paulo para Cidade do Cabo via Johanesburgo*
02
Receptivo e traslado aeroporto de Cape Town International para Stellenbosch - Check in no Spier Hotel
03
18 buracos no Pearl Valley GC e visita na cidade de Franschhoek, tempo para almoço.
04
City Tour na Cidade do Cabo incluindo Table Mountain, Cape Point & Peninsular com almoço incluso
05
18 buracos no Erinvale Valley GC, seguido de degustação de vinho na vinícola Ernie Else
06
Transfer privativo do Spier Hotel para o hotel Conrad Pezula e retorno ao Hotel
07
18 buracos no Simola Golf Course e retorno ao hotel. Não golfistas, dia livre. Passeios opcionais não incluso*
08
18 buracos no Pezula Golf Course e retorno ao hotel. Não golfistas, dia livre. Passeios opcionais não incluso*
09
18 buracos no Oubaai Golf Course e retorno ao hotel. Não golfistas, dia livre. Passeios opcionais não incluso*
10
Traslado do Conrad Pezula Hotel para o Aeroporto de George para embarque no Voo para Johanesburgo
11
Traslado aeroporto Hotel Intercontinental em Johanesburgo, noite livre
12
Traslado para o aeroporto em Johanesburgo para embarque no voo para o Brasil*
*itens não incluso no pacote
Opcional extensão para Suncity
10
11
12
13

Traslado do Conrad Pezula Hotel para o Aeroporto de George para embarque no Voo para Johanesburgo,
Traslado para Sun City e check in no hotel selecionado
18 buracos no Gary Player GC
18 buracos no The Lost City GC
Check out e traslado de Sun City para o Aeroporto em Johanesburgo para embarque no voo para o Brasil*

ACOMODAÇÕES
Spier Hotel ****
http://www.spier.co.za/
Localizado, a 25min da Cidade do Cabo, no centro da região vinícola de Stellenbosch, este charmoso hotel
estilo fazenda, possui quartos espaçosos com uma varanda, piscina, restaurante de culinária gourmet, bar
de vinhos e terraço. O Wine Shop ocupa um celeiro em estilo da província do Cabo Ocidental, datado de
1750, e oferece degustações de vinhos.
Conrad Pezula *****
http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/south-africa/conrad-pezulaGRJPRCI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1CI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6GRJPRCI
Localizado em Knysna, na região chamada de Garden Route o Conrad Pezula fica entre florestas,
montanhas, lagos e praias indígenas. Trata-se de um 5 estrelas com muitas atividades de Resort incluindo
SPA, academia de golfe, trilhas naturais, entre outros. Os quartos são modernos, espaçosos e o hotel
oferece Hi Fi livre
Intercontinental Johannesburg*****
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/johannesburg/jnbhc/hoteldetail?cm_mmc=Google
Maps-_-ic-_-ZAEN-_-jnbhc
Também conhecido como Tambo Airport Hotel, este Hotel da cadeia Internacional é moderno, possui
ótimo restaurante e sua localização é a ideal para uma custa estadia na cidade permitindo o rápido
deslocamento ao aeroporto.
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The Palace Hotel *****
http://www.suninternational.com/palace/
Hotel faz parte do grupo “ The leading Hotels of the world”, O The Palace of the Lost City esta localizado
no Sun City Resort, ao lado do Parque Nacional de Pilanesberg. Com decoração sofisticada oferece vários
restaurantes, sendo um deles considerado um dos melhores da África da Sul, piscina ao ar livre exclusiva,
jardins e 02 campos de golfe de 18 buracos projetado por Gary Player.

CAMPOS DE GOLFE
Erinvale Golf Course (Nr.8 West Cape / Nr.21 no Africa do Sul)
http://www.erinvale.com/
Erinvale, campo sede do último Open da Africa do Sul oferece uma experiência distinta entre seus 9
buracos. O 9 primeiros ficam próximos a área residencial enquanto os nove últimos são na encosta da
montanha Helderberg permitindo que o golfista desfrute de belas vistas do mar e da encosta.
Pearl Valley GC (Nr. 4 West Cape / Nr. 13 Africa do Sul)
http://pearlvalley.co.za/
O campo desenhado por Jack Nicklaus é considerado pela Golf Digest magazine o mais bem cuidado do
WEST CAPE desde 2010 até hoje.
Situado na pitoresco vale que reúne as cidades de Paarl-Franschhoek , á 35min da cidade do Cabo, as
majestosas montanhas de Simonsberg e Drakenstein oferecem um uma paisagem única aos jogadores.
PEZULA GC - Nr. 6 Western Cape
http://www.pezulagolf.com/
Campo de 18 buracos desenhado por David Dale e Ronald Fream com infra estrutura 5 estrelas, lindo
clubhouse, drive range, escola de golfe, terraço e ótimo bar e restaurante. O campo acompanha a
natureza local com buracos com vista ao mar.
SIMOLA GC - Nr. 5 Western Cape
http://simola.co.za/index.php
Campo desenhado por Jack Nicklaus. Situado em uma das mais cênicas regiões da África, cercado pelas
montanhas e protegido do vento conta com uma configuração incomum de cinco par-5 e cinco par-3,
oferece um jogo Golfe desafiador.
Oubaai Golf Course - Nr. 11 Western Cape
http://www.oubaaigolf.co.za/
Oubaai Golf Course foi o primeiro campo desenhado por Ernie Els na Africa do Sul. Um campo tipo Links
situado entre o Oceano Indico e as incríveis montanhas Outeniqua.
DESTINO
África do Sul tem muito a oferecer aos viajantes mais exigentes, desde acomodações de classe mundial a
experiências sublimes como um dos melhores vinhos do planeta, vistas deslumbrantes do mar e de
majestosas montanhas, campos de golfe de classe internacional e safaris emocionantes. Com a vantagens
de possuir voos diretos para Johanesburgo e ter uma temperatura ideal para se jogar o ano inteiro.
Confira os detalhes de cada região no nosso site: http://www.teamtoursbrasil.com.br
Informações e Reservas: malucescon@teamtoursbrasil.com
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