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Está a planear um safari para breve? Estar preparado vai ajuda-lo a desfrutar ainda mais da sua 
experiência e a torna-la a viagem da sua vida.  Eis uma lista de tudo o que precisa levar 
consigo para um safari na África do Sul!  E lembre-se: o mais importante é colocar na bagagem 
o seu entusiasmo para assim melhor ‘curtir’ o seu safari!  

 
 
VISTA-SE PARA UM SAFARI 
Evite as cores garridas e fique-se 
pelos tons de beje e verde azeitona.  
Vai querer integrar-se na paisagem 
em vez de sobressair.  Um par de 
calças e uma camisola mais quente 
podem parecer desnecessários 
numa viajem a África mas são uma 
boa ideia pois as temperaturas 
descem à noite.  Serão parti- 
cularmente úteis quando se 
encontrar num veículo aberto num 
safari noturno.  Também ajudam a 
evitar que os mosquitos cheguem 
às suas pernas e braços.  E não se 
esqueça de levar um chapéu!  
Mais informação: http://www.southafrica.net  

 

http://www.southafrica.net/


  

 
 
 
 

 
CÂMERA FOTOGRÁFICA 
Vai precisar de provas de que real- 
mente viu os ‘Cinco Grandes’ no seu 
safari na África do Sul.  Certifique-se, 
portanto, de que a sua câmara ou 
telemóvel estão carregados e têm 
memória suficiente para captar esta 
viagem memorável (poderá precisar 
de um adaptador de tomada).  Quer se 
trate de paisagens de cortar a 
respiração ou de animais selvagens a 
pastar na planície, vão certamente 
surgir aqueles momentos de espanto 
em que terá de estar preparado para 
fazer a foto perfeita. 
Mais informação:   http://www.southafrica.net 

 

 

 

 
 
 
FATO DE BANHO 
Alguns dos alojamentos 
turísticos têm piscinas com 
vistas deslumbrantes, por- 
tanto não se esqueça do fato 
de banho.  Se for à África do 
Sul nos meses de Verão, de 
Outubro a Abril, então um 
mergulho refrescante após 
um safari matinal poderá 
ajuda-lo a resistir ao calor.  
Mais informação:   

https://www.madikwegamereserves.com/ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
BINÓCULOS 
Os safaris para ver os ‘Cindo Grandes’ 
são obrigatórios para qualquer pessoa 
fascinada com a vida selvagem; não 
vai querer perder a oportunidade de 
ver de perto o búfalo, o elefante, o 
leão, o leopardo e o rinoceronte, assim 
como todos os outros animais no seu 
habitat natural.  Portanto, certifique-se 
de que arrumou os binóculos na mala 
pois não vai querer perder nada! 
Mais informação:  

http://www.southafrica.net
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FESTIVAL DE SHOW FOOD & MÚSICA DE RANDFONTEIN  
Quando: 5-8 de Março  
Onde: Randfontein, Gauteng 
Mais informação: www.randfonteinshow.co.za/ 
Leve toda a família a passar um dia no parque de diversões, prove  
comidas deliciosas, oiça música ao vivo e ainda há muito mais. 
 

 

 
 

FESTIVAL DE JAZZ DA CIDADE DO CABO  
Quando: 27-28 de Março  
Onde: Cidade do Cabo, Western Cape 
Mais informação:  www.capetownjazzfest.com/ 
O premiado Festival Internacional de Jazz da Cidade do Cabo vai 
celebrar 21 anos a trazer o melhor do jazz à Cidade Mãe, nos dias  
27 e 28 de Março, no Cape Town International Convention  
Centre (CTICC).  Venha viver 21 anos de excelência no Jazz. 
 

 

 

FESTIVAL NACIONAL DE ARTES DE KLEIN KAROO  
Quando: 24 a 29 de Março 
Onde:  Oudtshoorn, Western Cape 
Mais informação:   https://www.kknk.co.za// 
Uma vez por ano, atores, músicos, estudantes de arte e amantes de  
teatro enchem as ruas de Oudtshoom para uma celebração da arte, 
música e cultura muito animada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MAIS EVENTOS 
 
 Festival Literário de Knysna (6-8 de Março) www.knysnaliteraryfestival.co.za/ 

 Bazique – Festival de Música, Arte e do Absurdo (13-15 de Março) 

http://bazique.co.za/                        
 Corrida de Bicicletas de Montanha ‘Absa Cape Epic’  (15-22 de Março) 

www.cape-epic.com/                            
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