
 

 
 

 
Ponte Nelson Mandela em Joanesburgo  
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Os safaris épicos, os vastos parques nacionais e os locais emblemáticos da África do Sul há 
muito que estão sublinhados nos guias de qualquer viajante mas, de acordo com o website do 
National Geographic, as suas cidades são agora alguns dos destinos mundiais mais em voga e 
não é só a cosmopolita Cidade do Cabo que oferece uma fuga urbana genuinamente rica e 
diversa.  

 
MOCAA 
A inauguração, em 2017, 
do Museu Zeitz de Arte 
Contemporânea Africana 
(MOCAA), sob um dos 
hotéis mais elegantes da 
cidade, The Silo, afirmou a 
Cidade do Cabo na cena 
internacional  da  arte  e  
do design. O MOCAA 
ocupa nove andares  do 
histórico silo de cereais 
convertido e alberga a 
maior coleção de arte 
contemporânia africana do 
continente.  
Mais informação: 
https://zeitzmocaa.museum/ 

http://zeitzmocaa.museum/
http://zeitzmocaa.museum/
https://www.theroyalportfolio.com/the-silo/overview/
https://zeitzmocaa.museum/


 
 

 

GOLDEN MILE 
Os habitantes de Durban têm à 
sua porta algumas das 
melhores praias da África do 
Sul e sabem como desfrutá-las.  
Situada no Oceano Índico, as 
águas quentes e ondulantes da 
Golden Mile de Durban são 
perfeitas para aprender a surfar, 
enquanto que os ciclistas 
podem alugar bicicletas para 
pedalar pelo paredão com os 
locais.   
Mais informação: https://www.zulu.org.za/ 

 

 
JOANESBURGO 
Em Joanesburgo, muitos dos 
edifícios históricos da cidade 
estão a ser reconvertidos com 
imaginação em estúdios de art& 
design, bares trendy e locais de 
diversão.  Os bairros de Mabo-
neng e Newtown são agora 
procurados pela sua música e 
cerveja e gin artesanais, en-
quanto que próximo da univer-
sidade, o subúrbio boémio de 
Melville atrai os estudantes. 
Mais informação: https://visit.joburg/ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
FOURTH BEACH 
As praias da costa 
atlântica da Cidade do 
Cabo estão a um pulo da 
cidade e oferecem-lhe 
areias imaculadas, paisa- 
gens luxuriantes e pores 
do sol espectaculares. 
Para banhos de sol e a 
obervação da fauna local, 
tente a Fourth Beach, no 
bairro de Clifton, uma 
praia popular e abrigada 
com bandeira azul. 
Mais informação: 

www.capetown.travel/ 

https://www.zulu.org.za/
https://visit.joburg/
http://www.capetown.travel/
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SANI STAGGER 2019 
Quando: 23 de Novembro 2019 
Onde: Sani Pass, KwaZulu Natal 
Mais informação: www.sanistagger.co.za  
A Maratona Sani Stagger está classificada como um evento bem 
organizado, frequentemente eleita uma das dez melhores maratonas 
do país.  Para os atletas, esta é uma das experiências desportivas 
mais singulares de África.   
 
 
 
 
CHERRY FESTIVAL 
Quando: 21-23  de Novembro 2019 
Onde: Ficksburg, Free State 
Mais informação: http://cherryfestival.co.za/  
Festival da Cereja com vários desportos e eventos para a família, 
visitas e concertos.  
 
 
 
 
 
 
CAP CLASSIQUE & CHAMPAGNE FESTIVAL 
Quando: 30 de Novembro - 1 Dezembro  2019 
Onde: Franschhoek  
Mais informação: www.franschhoekmcc.co.za            
Os amantes apaixonados, epicuros, aficionados do champanhe, 
foliões, curiosos e qualquer pessoa que goste simplesmente da boa 
vida vão estar em  Franschhoek para este festival da "Magia das 
Bolhas". 
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MAIS EVENTOS 

 RIDE JOBURG (17 de Novembro )  
http://947ridejoburg.co.za/ 

 GAUTENG SUMMER CUP (30 de Novembro) 

             https://www.gautengsummercup.co.za/ 
 PLETT RAGE (29 de Novembro-6 Dezembro)        

            https://plettrage.co.za/ 
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