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O Inverno atinge nesta altura o seu pico na África Austral, mas a África do Sul tem o coração 
aquecido pelos reconhecimentos que orgulhosamente recebeu das publicações Travel and 
Leisure  e pela Trip Advisor .  Agosto é o mês mais frio no país, se bem que as temperaturas são 
em geral amenas e na costa do Índico continuam altas. Por que não aproveitar a estação baixa e 
fazer umas férias mais calmas, longe da confusão e a preços mais apetecíveis? Desta feita, 
sugerimos a lindíssima Cidade do Cabo, a experiência cultural uma aldeia africana em Sun City ou 
um safari no Kruger...  
 
 
 
A África do Sul está entre as principais 
preferências dos utilizadores do Trip 
Advisor   (um dos maiores motores 
mundiais interativos de viagens). À 
semelhança de outros anos, a África 
do Sul está muito bem posicionada 
entre os 412 destinos em análise que 
foram avaliados pelos próprios turistas 
e que colocam, por exemplo, a Cidade 
do Cabo em 16º lugar entre as top 25 
mundiais e a 1ª cidade no ranking de 
África, juntamente com outras 
atrações do país:  Parque Kruger, 
Pretoria ou Durban. 
Mais informação: 
www.tripadvisor.com/TravelersChoice-
Destinations-cTop-g1  

 

 



 

 

 
Cidade do Cabo entre as 
melhores 
A Cidade do Cabo volta a estar na 
lista das 10 melhores cidades 
mundiais, ao ser votada em 4º lugar 
nos prémios da Travel and Leisure  
"World's Best Awards”.  A cidade 
berço também alcançou o top das 
melhores cidades em África e 
Médio Oriente. A escolha é feita 
pelos leitores da prestigiada 
publicação.  
Mais informação: 
http://www.southafrica.info/

  
 

Experimentar a cultura  e diversidade Sul 
Africana  

A Motseng Cultural Village em  Sun City oferece 
uma experiência única aos seus visitantes: a 
vivências e tradições das oito culturas Sul 
Africanas num só local. Um museu vivo no qual 
poderá ainda interagir com uma sangoma que lhe 
poderá ver o seu futuro através do lançamento de 
pequenos ossos de animais  Para além disso, o 
visitante terá acesso ao magnfíico resort de Sun 
City.  
Mais informação: 
www.tourismnorthwest.co.za/heritage/motseng_cultural_village.html 

 

 
Safari no Kruger 
Se há experiências inesquecíveis, fazer 
um safari estará nos primeiros lugares da 
nossa wish list. A emoção de estar perto 
dos animais selvagens no seu habitat 
natural ficará para sempre na nossa 
memória. Sabi Sabi , um dos muitos 
resorts no famoso Parque que faz 
fronteira com Moçambique vai partilhando 
as vivências diárias dos seus rangers num 
blog de nos fazer viajar pela savana 
africana....  
Mais informação: http://www.sabisabi.com/blog/ 



 

Descobrir a Rota da Humanidade e do Ouro em Joanesb urgo 

Johannesburg é o destino mais popular em África com  2.54 milhões de visitantes internacionais 
esperados em 2013. Muitas são as atracções na grande urbe, desta feita vamos sugerir duas que 
ficam a cerca de 40 minutos de Joanesburgo no site Património Mundial do Berço da Humanidade 
(Cradle of Humankind World Heritage Site): 

 

 

 

Maropeng Visitor Centre & Sterkfontien 
Caves:  Estes são os dois locais de eleição 
para aprender sobre o aparecimento do 
homem e da sua evolução, uma viagem 
que começou há 4 biliões de anos com a 
formação do planeta. Afinal os primeiros 
hominídeos viveram em África!  

Mais informação: 
www.gauteng.net/cradleofhumankind/travellers/leisur e_
tourism/about_maropeng

 

Kromdraai Gold Mine:  O ouro é central na história 
da Àfrica do Sul (Joanesburgo foi estabelecida no 
período da Corrida ao Ouro em 1886). A visita à 
mina é uma viagem ao tempo de Paul Kruger, o 
primeiro Presidente da África do Sul.  

Mais informação: 
www.gauteng.net/attractions/entry/kromdraai_gold_mi ne/ 
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