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África do Sul: um destino completo, para quem deseja uma viagem incrível
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Vista aérea de Cape Town.
A África do Sul, oficialmente República da África do Sul, é um país localizado no extremo sul da África, entre os oceanos
Atlântico e Índico, com 2.798 quilômetros de litoral. O destino é completo, pois oferece opções para todos os tipos de viajantes.
Você quer se aventurar nos safáris? Ou quer curtir belas praias? Quer uma cidade cultural? Ou prefere uma cidade planejada? Tem
vontade de ter experiências únicas? Adora vinhos? Gosta de comer bem e gastar pouco? Adora cidades pequenas? Quer se aventurar
mergulhando com tubarões? Ou prefere um passeio de helicóptero ou balão? Acredite, as possibilidades nesta viagem são infinitas.
Chegando ao aeroporto de Johannesburg, hub da South African Airways e melhor rota disponível, a sensação é de que tudo foi
perfeitamente organizado para facilitar a vida do viajante. Você passa pela imigração, retira sua mala, passa pela alfândega e já tem
vários serviços à disposição, como câmbio, táxi, caixas eletrônicos e lojas. Não dizem que a primeira impressão é a que fica?
Existe diversas opções de roteiros para você realizar pelo país. Há muitas cidades interessantes. Não tem certo ou errado, mas sim a
quantidade de tempo disponível e o que você mais deseja fazer. A nossa viagem foi dividida em 5 etapas, totalmente diferentes:
- Sun City.
- Kruger National Park.
- Johannesburg.
- Cape Town.
- Hermanus.
Sun City é uma espécie de Las Vegas, mas em proporção reduzida. O complexo, localizado a 2 horas de carro de Johannesburg, é
isolado, então você irá curtir dias lá dentro, precisando sair apenas para realizar um safári, por exemplo, no Pilanesberg National
Park, que é ao lado. De lá também dá para ir ao Ukutula Lion Park, a apenas uma hora de distância.
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Depois ficamos hospedados no também exclusivo The Cellars-Hohenort, localizado um pouco mais afastado, em meio à natureza,
proporcionando uma experiência incrível de relaxamento. O hotel 5 estrelas tem a chancela Relais & Châteaux, oferece ótimos
restaurantes e quartos charmosos.
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Não tivemos a oportunidade de nos hospedar no MannaBay, mas fomos até o hotel experimentar o high tea, servido diariamente aos
hóspedes e visitantes. Uma delícia degustá-lo curtindo o visual da cidade ou da Table Mountain, dependendo do local para o qual
você olhe.

O hotel mais parece uma casa de alto luxo, com decoração arrojada, conforto, segurança, exclusividade e funcionários extremamente
simpáticos.
Uma boa opção é continuar a viagem de carro pelo litoral. Nós optamos por ir até Hermanus, uma agradável cidade que gira em torno
das baleias. Entre junho e novembro é possível avistá-las e viajantes do mundo inteiro vão até lá conhecê-las de pertinho. Os mais
corajosos aproveitam para mergulhar com os temidos tubarões branco.
A cidade é um charme. Uma cidade pequena, bonita, calma, que oferece belas praias e um clima de interior, que faz o viajante relaxar
e desejar curtir vários dias sem se preocupar com nada.
Conheça a agradável cidade através das fotos abaixo.
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Ficamos hospedados primeiro no The Marine, um hotel 5 estrelas com excelente localização, ao lado do centro histórico, das lojas e
restaurantes. Além disto, ele está localizado em frente à praia e tem uma piscina natural.
O hotel também tem a chancela Relais & Châteaux e é muito charmoso, combinando com a cidade.
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Depois ficamos hospedados no exclusivo Birkenhead House, um hotel 5 estrelas, de alto luxo, que lembra mais uma mansão ao
invés de um hotel. Sua proposta é totalmente exclusiva e os hóspedes se sentem especiais desde a chegada, com champanhe e
caviar, até a entrada no quarto, com pétalas de rosa pela cama, passando pelo simpático tratamento de todos os funcionários, que
fazem de tudo para proporcionar uma experiência mais do que perfeita.
No hotel as refeições estão incluídas e a maioria das bebidas, inclusive as alcoólicas, também. Você poderá degustar os mais
variados vinhos locais a qualquer hora do dia.
Sabe aquele hotel que você não tem vontade de sair para fazer nada? É o Birkenhead House. O dia começa com vista para o mar no
quarto, continua com um saboroso café da manhã, uma caminhada na praia ou uma pequena trilha para curtir o visual. Na hora do
almoço o chef tem sempre opções saborosas, que conquistam os paladares. Depois você relaxa na piscina, pode se bronzear,
solicitar uma massagem, faz uma degustação de vinhos, tira um cochilo e curte o jantar à luz de velas. Uma proposta exclusiva, que
irá combinar perfeitamente com os casais apaixonados.
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Ficou interessado em conhecer a África do Sul? As melhores opções são os voos diários da South African Airways, que decolam
de São Paulo, mas há conexões fáceis e rápidas com as principais cidades brasileiras. Em apenas 8 horas você estará em
Johannesburg. É muito perto!
A companhia aérea parcela as passagens aéreas em até 5 vezes sem juros e oferece a Classe Executiva, para quem deseja
exclusividade do começo ao fim da viagem. Em São Paulo você usará o excelente lounge da Star Alliance e em Cape Town e
Johannesburg o Premium Lounge, todos ótimos, com opções de alimentos e bebidas, banheiros completos com chuveiro e um
serviço atencioso.

As aeronaves na pista.
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