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A África do Sul oferece opções de alojamento para quase todas as carteiras e estilos.  Pode 
escolher entre hotéis de 5-estrelas, hotéis boutique & guest houses, hotéis rurais e na natureza, 
campismo de luxo, bed & breakfast ou aparthotéis. Eis algumas opções fora da caixa para quem 
gosta do que é diferente. 
 

O GRAND DADDY HOTEL 
Imagine sete caravanas 
American Airstream transpor-
tadas para os dias de hoje, na 
Cidade do Cabo, e onde 
artistas locais foram con-
vidados a desenhar os 
interiores  ao estilo sul-
africano. Situado por cima da 
rua com diversão noturna o 
Grand Daddy’s Airstream 
Rooftop Trailer Park oferece 
ainda uma vista tranquila 
sobre Table Mountain. 
Aproveite para jantar no seu 
fantástico restaurante, ver um 
filme ou tomar uma bebida a 
ver o por-do-sol  no bar-
terraço. 
Mais informação: www.granddaddy.co.za/  

 

http://www.granddaddy.co.za/


 

 
 

 
KAGGA KAMA 
Depois de um dia a percorrer a 
serra em moto4, a visitar vestígios 
do povo san ou a caminhar pelas  
Montanhas de Cederberg, por que 
não ficar alojado na própria 
montanha? Estes quartos 
deslumbrantes estão aninhados 
entre formações em arenito e, no 
entanto, oferecem o topo do luxo. 
Também poderá escolher a suite 
ao ar livre para uma noite 
confortável sob as estrelas ou 
pernoitar numa cubata tradicional 
sul-africana. 
Mais informação: www.kaggakamma.co.za 

 
TSALA TREETOP LODGE  
Desde a entrada em pedra 
imponente com pontos de água 
ao átrio rodeado de pau preto, a 
sua localização entre o arvoredo 
destaca este alojamento de 
qualquer outro onde já tenha 
ficado.  Cercado pelas copas das 
árvores e o barulho dos macacos, 
Tsala é um lugar de conforto e 
design sofisticado.  Escolha uma 
casa ou quarto na copa das 
árvores, prove comidas 
deliciosas e desfrute do serviço  
de excelência. 
Mais informação:  www.hunterhotels.com 

 

 
 

 
TANDA TULA 

 
TANDA TULA  
Em 1976, foi criado na Reserva de 
Timbavati o primeiro campismo de 
luxo para safaris. O Tanda Tula 
Field Camp é constituído por 
apenas quatro tendas. Ao velho 
estilo dos safaris da África oriental, 
existe uma tenda comunal onde os 
hóspedes se juntam ao fim do dia 
para partilhar histórias. A sua 
localização específica é um local 
privilegiado para observer a vida 
selvagem, pelo que deve estar 
preparado para ouvir o rugido dos 
leões e o riso das hienas a altas 
horas da noite.  
Mais informação: www.tandatula.com 

http://www.kaggakamma.co.za/
http://www.hunterhotels.com/
http://www.tandatula.com/
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UP THE CREEK FESTIVAL 
Quando: 6-9 Fevereiro 2020 
Onde:  Swellendam, Western Cape 

Mais informação: www.upthecreek.co.za                              
Um rio, três palcos e muita música ao vivo, comédia e festivaleiros 
com uma paixão por alguma da melhor música e gastronomia da 
África do Sul.  Se viaja com crianças, serão supervisionadas e divertir-
se-ão com actividades amigas-das-crianças. 
 
 
 
 
 
 
CLARENS CRAFT BEER FESTIVAL  
Quando: 21 & 22  Fevereiro  2020 
Onde: Clarens, Free State 
Mais informação: www.clarenscraftbeerfest.com/   
Convidamo-lo para mais uma edição do Festival de Cerveja Artesanal 
de Clarens.  Em 2020 celebra-se o 10º aniversário deste festival que 
apresenta as melhores cervejas do país. 
 
 
 
 
DUSI CANOE MARATHON 
Quando: 27-29 Fevereiro 2020 
Onde: Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal 
Mais informação: http://dusi.co.za/ 
Com cerca de 120km a separar as cidades de Pietermaritzburg e 
Durban, no KwaZulu-Natal, este é o maior evento de canoagem no 
continente africano e uma das maratonas de rio mais populares do 
mundo, atraindo entre 900 a 1600 remadores todos os anos. 

 
 

 

 

 

  

 

 
MAIS EVENTOS 

 Design Indaba (26-28  Fevereiro 2020) 
http://www.designindaba.com/  

 Travel Expo (28 Fevereiro-1 Março 2020 ) 

             https://www.travelexpo.co.za/ 
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