
Gabinete de Promoção Turística da Embaixada da África do Sul em Portugal: www.embaixada-africadosul.pt | Turismo Sul-Africano: www.southafrica.net                        

 

 

África do Sul 

www.embaixada-africadosul.pt | www.southafrica.net 

Sonhe. Deseje. Viaje. 



Gabinete de Promoção Turística da Embaixada da África do Sul em Portugal: www.embaixada-africadosul.pt | Turismo Sul-Africano: www.southafrica.net                        

 

                                 
Mergulho com tubarões, província de KwaZulu-Natal                                                      Vista aérea da Cidade do Cabo   
© South Afric an Tourism                                                                                                            © Brand South Afric a 

 
 

                              
Caminhada, Montanhas Drakensberg (Património Mundial)                                         Hipopótamos vistos num safari na África do Sul                                                 
CC: Jono Hey                                                                                                                                                                                   CC: Brian Scott          
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Razões para Visitar 
 
1 Vida selvagem 
Ver animais selvagens no seu habitat natural e em liberdade é bem 

diferente de ir a um jardim zoológico. Na África do Sul, existem cerca de 

20 parques nacionais. Em quase todos, pode ver os “Big Five” ou “Cinco 

Grandes” animais africanos: leão, elefante, búfalo, leopardo e 

rinoceronte. Além disso, há girafas, hipopótamos, baleias, pinguins... 
 

2 Mais do que safaris 
O que distingue a África do Sul de outros países africanos que oferecem 

safaris é que aqui é possível fazer muito mais! Para além de vida 

selvagem, há natureza, praia, cultura e aventura. 
 

3 Natureza 
A beleza natural da África do Sul é célebre. Sabia que os leitores da 

revista norte-americana Condé Nast Traveler a consideraram o país mais 

bonito do mundo? 
 

4 Ecoturismo 
Na África do Sul, pode viajar de uma forma responsável, experimentando 

o melhor que se faz em termos de ecoturismo e conservação animal. 
 

5 Qualidade da oferta 
A África do Sul é famosa por ter alguns dos melhores hotéis do mundo, 

mas há também bons hotéis de 1 a 5 estrelas, Hostels e Bed & Breakfast 

(alojamento com pequeno almoço). O país é ainda reconhecido pela 

qualidade das suas estradas, restaurantes, bares e vida noturna.  

 6 Aventura 
Com mais de 130 tipos de atividades, há oferta para todos os gostos, como 

safaris a pé, caminhadas por montanhas declaradas Património Mundial, 

corridas de avestruzes, mergulhos com tubarões e o bungee jumping mais 

alto do mundo. 
 

7 Cultura 
A África do Sul é também denominada Nação Arco-Íris, devido às várias 

culturas que alberga. Para além dos Zulus, pode conhecer outros povos e 

deixar-se seduzir pela simpatia e alegria das pessoas. 
 

8 Luta contra o apartheid 
Fique a saber mais sobre a luta do país pela liberdade, enquanto segue as 

pisadas de Desmond Tutu, Nelson Mandela e outros revolucionários 

ilustres.  
 

9 Bom tempo 
A África do Sul é um país de sol durante quase todo o ano, convidando-o a 

aproveitar o ar livre, a jogar golfe, a tirar partido de 2 oceanos e de 3000 

km de litoral... 
 

10 Custo de vida 
Se reservar com antecedência, poderá comprar um bilhete de avião (ida e 

volta) por cerca de 800 €, além de que há promoções por cerca de 600€. 

Uma vez no país, vai ver que é tudo mais barato do que em Portugal.  
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Safari a pé, Reserva de Shamwari, provínica de Eastern Cape                                       Baía de Hout Bay, Península do Cabo 
CC: Steve Weaver                                                                                                                      CC: Louis Joubert              

 
 

                              
Dwyka Tented Lodge, Sanbona: Melhor Eco-Lodge do Mundo,                                    Senhora do povo Ndebele, província de Limpopo 
World Travel Awards  (© Sanbona)                                                                       CC: Steve Evans  
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Principais Atrações Turísticas  
 
1 Cidade do Cabo e Península do Cabo 
A Cidade do Cabo e a Península do Cabo são famosas pela sua beleza 

natural, pela Montanha da Mesa, recentemente eleita uma das 7 Novas 

Maravilhas da Natureza, pelas praias, baleias, compras, vida noturna, boa 

comida, vinho  e, claro, pelo Cabo da Boa Esperança! 
 

2 Parque Nacional Kruger  
É um dos parques naturais mais famosos do mundo e o que tem a maior 

variedade de vida selvagem em África. Poderá ver animais num safari de 

jeep, num carro alugado ou, se for mais radical, num safari a pé. O Kruger 

fica na fronteira com Moçambique, a cerca de 2 horas de carro de 

Maputo.   
 

3 Garden Route 
Conhecida como o Éden da África do Sul, Garden Route é um percurso por 

estrada ao longo dos oceanos Atlântico e Índico, numa zona rica em beleza 

natural, excelente para os amantes da aventura e do ar livre. 
 

4 Vinhas do Cabo 
Descubra os premiados vinhos sul-africanos ao longo das Rotas dos Vinhos, 

que o conduzem ao longo de vales verdejantes e vilas históricas, como 

Stellenbosch e Franschhoek. 
 

5 Robben Island 
Nelson Mandela, o prisioneiro mais famoso da ilha, transformou este local 

de opressão num símbolo do triunfo do espírito humano. 

  
6 Soweto 
Situada em Joanesburgo, a maior e mais famosa township da África do Sul 

foi o núcleo da luta contra o regime racista do apartheid. Visite os 

principais locais da luta pela liberdade, vá à casa onde viveu Nelson 

Mandela e almoce num shebeen (restaurante local).  
 
7 Reserva Natural Blyde River Canyon  
O esplendor panorâmico de Blyde River Canyon, o único desfiladeiro verde 

do mundo, é ideal para viagens por estrada e caminhadas na natureza. 
 
8 Drakensberg 
Esta cadeia montanhosa, declarada Património Mundial, oferece uma 

excelente oportunidade para apreciar a natureza tanto de carro como a pé, 

ao longo dos muitos trilhos existentes. 
 
9 Sun City 
Situado a menos de 2h de Joanesburgo, o complexo Sun City fez fama 

internacional pela extravagância das suas instalações. Para além de um 

casino, tem uma piscina com ondas, campos de golfe e um hotel 6 estrelas, 

The Palace of The Lost City. 
 
10 Costa Selvagem (Wild Coast) 
Rugosa e selvagem, a Wild Coast oferece muitos quilómetros de praias 

desertas, golfinhos, trilhos para caminhadas, hotéis acolhedores, golfe, 

história mística e a cultura do povo Xhosa. 
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Vista da Cidade do Cabo a partir da Montanha da Mesa, ilha de                                  Safari, Reserva Lion Sands, Parque Nacional Kruger                                    
Robben  Island ao fundo (CC: André-Pierre)                                          © Lion Sands                    

 
 

                              
Knysna, Garden Route                                                                                                                     Casa de estilo holandês, zona de vinhas do Cabo 
CC: Damien du Toit                                                       CC: slack12  
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Blyde River Canyon, provínica de Mpumalanga                                                               Montanhas Drakensberg, província de KwaZulu-Natal 
CC: Jono Hey                                                                                                                                              CC: Sam Agnew          
 
 

                                 
The Palace of the Lost City, Sun City, província de North West                                     Ponte suspensa, Mazeppa Bay, Wild Coast, Eastern Cape 
© South African Tourism                                                                                                                                                             CC: Andrew Ashton 
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Cabo da Boa Esperança                                                                         Pinguins na praia Boulders, Península do Cabo 
CC: Jim Cher                                                                                                                                    CC: Juergen Schulte 

                                           
 

 
Foto tirada no Parque Nacional Addo, província de Eastern Cape                                                       

               CC: Brian Snelson          

Experiências Únicas 
 

 Ver a Cidade do Cabo do topo da Montanha da Mesa 
 Ir ao Cabo da Boa Esperança e ao Cabo Agulhas, o ponto mais    

a sul de África que separa oficialmente o Atlântico do Índico 
 Mergulhar com tubarões em Gaansbaai e ver pinguins em 

Boulders Beach, perto da Cidade do Cabo 
 Fazer um safari e observar a vida selvagem 
 Dormir numa tenda de safari ou numa casa nas árvores 
 Jantar à luz de velas num boma a céu aberto 
 Visita guiada a uma township (bairros, grandes como cidades, 

onde o apartheid concentrou negros e mestiços) 
 Atravessar o país num comboio de luxo 
 Viajar a bordo de um camião de overland, uma das melhores e 

mais baratas formas de turistas aventureiros conhecerem África 
 Percorrer o Otter Trail, um dos trilhos mais famosos do mundo 

para caminhadas 
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Reserva Lions Sand, Parque Nacional Kruger                                              Jantar num boma, Impodimo Lodge, província de North West  
© Lions Sand                                                                                                                                                                                  © Impodimo Game Lodge                                

 
 

                              
Comboio de luxo, Rovos Rail                                                                                                Viagem a bordo de um camião de overland 
©Rovos Rail                                                                                                                                                                                    © Karibu 
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Sardine Run, províncias de Eastern Cape e KwaZulu-Natal           
CC: wanderlasss  

 

                              
 

Primavera em Namaqualand, província de Northern Cape                                            Concertos de verão nos jardins Kirstenbosch, Cidade do Cabo 
CC: Martin Heigan                                    CC: André van Rooyen 

Eventos a não Perder 
 

Kaapse Klopse/Carnaval do Cabo | Janeiro 
Design Indaba |Fevereiro/Março 
Argus Cycle Tour | Março 
Festival de Jazz da Cidade do Cabo | Março 
Sardine Run |Maio a Julho 
Festival Nacional de Arte em Grahamstown | Junho/Julho 
Observação de Baleias no Cabo | Junho a Novembro 
Festival de Ostras em Knysna | Julho 
Primavera em Namaqualand | Julho a Setembro 
Época das Tartarugas | Novembro a Março 
Concertos de Verão em Kirstenbosch | Novembro a Abril 
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Património Mundial da UNESCO 
 

 
Parque iSimangaliso, província de KwaZulu-Natal      
© iSimangaliso Wetland Park Authority         
             
 

 
Richtersveld, provínica de Northern  Cape (CC: Martin Heigan)                

Berço da Humanidade  
Esta região, a cerca de 50 km de Joanesburgo, tem uma das concentrações mais importantes 
de fósseis hominídeos, prova da evolução humana nos últimos 3,5 milhões de anos. 
 

Paisagem Cultural de Mapungubwe  
Mapungubwe foi o primeiro reino da África do Sul e transformou-se no maior reino do 
subcontinente, perdurando 400 anos, até ser abandonado no séc. XIV. O local fica em plena 
savana, no Parque Nacional Mapungubwe, na província de Limpopo. 
 

Robben Island  
Robben Island, na Cidade do Cabo, é a ilha onde Nelson Mandela, o primeiro presidente sul- 
-africano eleito democraticamente, passou 18 dos 27 anos de cadeia que lhe foram impostos 
pelo antigo regime de minoria branca. 
 

Paisagem Cultural e Botânica de Richtersveld  
Área de 160.000 hectares de deserto montanhoso, na província de North West, interiamente 
detida e gerida pelas comunidades Nama. 
 

Parque uKhahlamba Drakensberg  
O parque tem uma beleza natural deslumbrante e a maior quantidade de pinturas rupestres 
de todo o continente. Situa-se na parte ocidental da província de KwaZulu-Natal, na fronteira 
com o Lesoto. 
 

Região Floral do Cabo  
É uma das zonas mais ricas em plantas em todo mundo, comportando cerca de 20% de toda 
a flora do continente africano.  
 

Parque iSimangaliso (na fronteira com Moçambique) 
Localizado na província de KwaZulu-Natal, este parque abrange 280 km ao longo da costa, 
desde o Lago St Lucia, no sul, até à fronteira com Moçambique, em Kosi Bay. Tem um dos 
maiores estuários de África e os recifes de coral mais meridionais do continente. Destaca-se 
ainda pela sua excecional biodiversidade, incluindo 521 espécies de aves.  
 

Vredefort Dome  
Há cerca de 2 biliões de anos, um meteorito com 10 km de diâmetro atingiu a Terra, fazendo 
esta enorme cratera. Fica a cerca de 120 km de Joanesburgo, na província de North West. 
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Boas Notícias 
 

  
Crianças sul-africanas (CC: Steve Crane) 

 
 

 
Zulus, província de KwaZulu-Natal (CC: Brian Negin) 

Sondagem do Mundial de Futebol 2010: 92% recomendam a África do Sul  
(Fonte: African Response’s World Cup Visitor Survey, Julho 2010) 
 
África do Sul eleita um dos Melhores Destinos de Golf de 2011  
(Fonte: Assoc. Internacional de Operadores Turísticos de Golf - IAGTO, Novembro 2010) 
 
Cidade do Cabo é a 2ª Melhor Cidade com Praia do mundo  
(Fonte: Lonely Planet, Janeiro 2011) 
 
Joanesburgo integra lista das 5 Melhores Cidades do mundo da revista 
Wallpaper* (Fonte: Revista Wallpaper*, Janeiro 2011) 
 
África do Sul no Top 3 do Turismo de Negócios em 2011  
(Fonte: Great Hotels of the World, Abril 2011) 
 
TripAdvisor: Cidade do Cabo eleita Melhor Destino do Mundo 
(Fonte: TripAdvisor, Maio 2011) 
 
Cidade do Cabo eleita Capital Mundial do Design 2014 
(Fonte: International Council for Societies of Industrial Design, Outubro 2011) 
 
Montanha da Mesa entre as 7 Novas Maravilhas da Natureza 
(Fonte: South Africa Good News, Novembro 2011) 
 
TripAdvisor: 6 hotéis sul-africanos entre os melhores de 2012  
(Fonte: TripAdvisor, Janeiro 2012) 
 
TripAdvisor: Garonga Safari Camp eleito Melhor Hotel do Mundo com Tudo 
Incluído (Fonte: TripAdvisor, Janeiro 2012) 
 
África do Sul Ganha 7 Óscares Mundiais do Turismo, incluindo: Melhor Eco-
Lodge, Melhor Boutique Hotel, Melhor Safari e Reserva Animal, Melhor Lodge 
de Luxo para Safaris e Prémio Conservação da Natureza 
(Fonte: World Travel Awards, Janeiro 2012) 
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Garonga Safari Camp -  Melhor Hotel do Mundo com                                                    Leopardo visto num safari na África do Sul                                                
Tudo Incluído, TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2012                     CC: Brian Scott 
© Garonga Safari Camp              

 

                              
Montanha da Mesa, Cidade do Cabo                                                                                 Golf, Pezula Resort Hotel, Garden Route                       
CC: mallix                                                                                                                                                                             © Pezula   
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Alguma Informação Útil 
 
O País 
 

 É duas vezes maior do que a Península Ibérica 
 População: cerca de 45 milhões de pessoas 
 11 Línguas oficiais 
 3 aeroportos internacionais e 6 domésticos 
 

Fuso Horário 
 

 Quando é verão em Portugal, é mais uma hora 
na África do Sul e, no inverno, duas. 

 

Clima 
 

 Na África do Sul, a primavera é de setembro a 
outubro; o verão, de novembro a março; o 
outono, de abril a maio e o inverno, de junho a 
agosto. 

 

 Geralmente, o clima é quente, seco e 
ensolarado. No inverno, as temperaturas 
diurnas rondam os 18°C e, no verão, 28°C. 

 

 Na província de Western Cape, o verão é seco 
e o inverno chuvoso. A província de KwaZulu-
Natal é subtropical na costa e pode ser muito 
quente, assim como o Parque Nacional Kruger. 
O interior do país é quente, havendo 
espetaculares trovoadas no verão; no inverno, 
é seco e gelado, mas ensolarado. 

 

Aparelhos Elétricos 
 

 Vai precisar de um adaptador, porque a  
maioria das tomadas tem 3 orifícios.  

 Vistos 
 

 Os cidadãos portugueses não precisam de 
visto para entrar na África do Sul, desde que 
não permaneçam mais do que 90 dias no 
país.  

 
Permanecer Saudável 
 

 Os viajantes ocidentais não precisam de 
vacinas especiais. No entanto, se viajar a 
partir de um país onde a febre amarela é 
endémica, irá precisar de uma vacina contra a 
febre amarela, pelo menos 10 dias antes da 
sua chegada à África do Sul.  

 

 Na maior parte do país, não há malária. 
Porém, se visitar as províncias de 
Mpumalanga e Limpopo (incluindo o Parque 
Nacional Kruger) e as regiões que fazem 
fronteira com Moçambique, é aconselhável 
uma profilaxia da malária, devendo, para isso, 
procurar aconselhamento médico. 

 

 O sol pode ser bastante intenso. Não se 
esqueça de levar protetor solar, um chapéu e 
uns bons óculos de sol.  

 

 Os nossos hospitais estatais estão bem 
equipados, mas os tempos de espera podem 
ser prolongados. Os hospitais privados são de 
classe mundial, mas os custos mais elevados. 
Por esse motivo, é boa ideia fazer um seguro 
de saúde contra todos os riscos. 

 Dinheiro 
 

 A nossa moeda é o Rand. 
 

 Os bancos estão abertos de segunda a 
sexta-feira, das 9h00 às 15h30 e, aos 
sábados, das 9h00 às 11h00.  

 

 Poderá levantar dinheiro, no multibanco, 
com cartões Visa e MasterCard.  

 
 As caixas multibanco estão abertas 24h 

por dia, mas, como em qualquer parte do 
mundo, mantenha-se vigilante se levantar 
dinheiro num lugar isolado a horas 
tardias.  

 
Condução 
 

 Os cartões de crédito são imprescindíveis 
para alugar um carro. 

 
 Se tem uma carta de condução 

portuguesa, vai precisar de uma licença 
internacional de condução. Contacte o 
ACP para mais informações. 

 

 A condução é à esquerda e o uso de cintos 
de segurança obrigatório.  

 
Conselhos de Viagem e Segurança 
 

Ver: www.tourism.gov.za/Pages/Safety--
Travel-Tips-Info.aspx 
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Artesanato sul-africano 
CC: ethekwinigirl 

 
 

                                 
Especiarias indianas, Durban, província de KwaZulu-Natal                                            Girafas a correr, vistas durante um safari na África do Sul 

               CC: Chris Eason                                                                                   CC: Daniel Flower 

Companhias Aéreas  
 

Apesar de não haver voos directos entre Portugal e a África 
do Sul, as seguintes linhas aéreas voam entre os 2 países, 
com 1 escala: 
 

 Voos para a Cidade do Cabo: British Airways (via 
Londres), Emirates (via Dubai), Turkish Airlines (via 
Istambul) 

 

 Voos para Durban: Emirates (via Dubai) 
 

 Voos para Joanesburgo: Air France (via Paris), British 
Airways (via Londres), Brussels Airlines (via Frankfurt), 
Emirates (via Dubai), KLM (via Amsterdão), Lufthansa 
(via Frankfurt), SAA (via Londres) , Swiss (via Zurique), 
TAP (via Londres), Turkish Airlines (via Istambul) 
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Opções de Transporte 
 

 
Estrada para Marakele, província de Limpopo (CC: André van Rooyen) 

 

  
Passeio de bicicleta no Soweto (© www.sowetobicycletours.com) 

As opções de transporte na África do Sul incluem voos domésticos, aluguer de 
carros, autocarros, comboios e táxis. 
 

Voos Domésticos   
 

Estes voos proporcionam acesso a todo o país, podendo ser facilmente 
reservados online.  
 

 South African Airways (SAA): www.flysaa.com 
 Airlink: www.flyairlink.com  
 South African Express: www.flyexpress.aero 
 British Airways/Comair: www.britishairways.com 
 Mango (low-cost): www.flymango.com  
 Kulula (low-cost): www.kulula.com  
 
DICA: Para encontrar e comparar preços de voos na África do Sul, poderá 
consultar estes websites: www.travelstart.co.za e http://bestflights.co.za. 
 

Aluguer de Carros 
 

Há agências em todos os aeroportos e nas grandes cidades que oferecem uma 
variedade completa de veículos. Se quiser viajar pelo interior, alugue um 4x4 
numa agência especializada. Não se esqueça de levar uma Licença 
Internacional de Condução e que o uso do cinto de segurança é obrigatório. 
 

Principais agências: 
 Avis Rent a Car: www.avis.co.za 
 Hertz: www.hertz.co.za 
 Europcar: www.europcar.co.za 
 Tempest Car Hire: www.tempestcarhire.co.za 
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Autocarro panorâmico, V&A Waterfront, Cidade do Cabo 
© City Sight Seeing 
 
 

 
Comboio de luxo, Blue Train 
© Blue Train             

 
Para alugar um 4x4: 
 Britz South Africa: www.britz.co.za 
 Offroad Africa: www.offroadafrica.com 
 Drive South Africa: www.drivesouthafrica.co.za 
 

Autocarros  
 

A África do Sul tem diversas empresas rodoviárias que fazem viagens não só 
por todo o país, mas também pelos países africanos vizinhos, incluindo 
Moçambique (Maputo). 
 

Principais empresas: 
 Intercape: www.intercape.co.za 
 Greyhound: www.greyhound.co.za 
 Translux: www.translux.co.za 
 

Autocarros panorâmicos: 
 Cidade do Cabo: www.citysightseeing.co.za 
 Joanesburgo (a partir de Janeiro de 2013) 
 

Para os turistas com orçamentos mais reduzidos 
 

 Baz Bus: www.bazbus.com 
 Excursões a bordo de um camião de overland (normalmente incluem o 

alojamento e refeições) 
 

Comboios  
 

Há diversos combois que percorrem o país. Reserve uma cabine com 2 camas 
ou um compartimento com 4 no comboio Shosholoza Meyl ou uma cabine de 
luxo na sua linha-irmã, a Premier Classe. 
 

Para uma viagem super-luxuosa, reserve uma cabine nos conceituados Blue 
Train ou Rovos Rail, dois dos comboios mais luxuosos do mundo. 
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Pôr-do-sol, Cidade do Cabo  
CC:  Damien du Toit  
 
 

 
Artesanato sul-africano, candeeiros feitos com ovos de avestruz  
CC:  Damien du Toit  

 

Táxis  
 

Há dois tipos de táxis na África do Sul:  

1. Veículos de empresas privadas com marcador de quilometragem, os quais 
devem ser solicitados por telefone. Peça ao seu hotel ajuda para fazer as 
reservas necessárias. 

 
Principais empresas: 
 Rose Taxis (Joanesburgo): +27 11 403 9625 
 Marine Taxis (Cidade do Cabo): +27 21 434 0434 
 Zippy Cabs (Durban): +27 31 202 7067 

 
2. Os táxis sul-africanos também incluem os minibus, os quais devem ser 
usados com precaução, porque nem sempre os veículos são adequados nem 
os motoristas cuidadosos.  
 

Planeie a sua Viagem  
 

Joanesburgo – Maputo 
 

 De autocarro: Intercape, Greyhound, Translux (8 a 10h) 
 De avião (1h – voo direto): South African Airways, Airlink e LAM; Comair (a 

partir de Maio 2013) 
 

Joanesburgo – Parque Nacional Kruger (via Nelspruit) 
 

JOANESBURGO – NELSPRUIT 
 De autocarro: Intercape, Greyhound, Translux (cerca de 5h) 
 De avião: South African Airways (45min – voo direto) 

 
AEROPORTO DE NELSPRUIT (KMIA) – PARQUE NACIONAL KRUGER  (cerca de 1h40) 

 Alugue um carro no aeroporto 
 Existe um autocarro/shuttle bus da empresa Private Connections  
 Pergunte ao seu hotel/lodge se o podem ir buscar ao aeroporto 
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Quarto, Londolozi Tree Camp, Parque Nacional Kruger  
© Londolozi  
 
 

 
Cheetahs na estrada, Parque Nacional Kruger  
CC:  Arno & Louise Wildlife 

 

Parque Nacional Kruger – Maputo 
 

 De carro 
 

- Porta de entrada no parque mais próxima de Maputo: Crocodile Bridge 
Gate 

- A uma curta distância da porta de entrada, e já dentro do parque, 
encontra-se o Crocodile Bridge Camp, onde existe uma bomba de 
gasolina, comida e alojamento (bungalows, tendas de safari e um 
parque de campismo) 

- Distância de Crocodile Bridge Gate a Maputo, via fronteira sul-africana 
de Komatipoort: cerca de 112 km (1h45) 

- Há uma estrada alcatroada entre Komatipoort e Maputo 
 

 De autocarro (Nelspruit a Maputo): Intercape, Greyhound, Tanslux (cerca 
de 4h) 

 

 De avião (Nelspruit a Maputo): Não há voos diretos; apenas voos com 
escala em Joanesburgo. 

  
DISTÂNCIAS                                                                                                       De carro 

De Joanesburgo a Maputo 547 km 6h45 
De Joanesburgo a Nelspruit 345 km  4h 
De Nelspruit ao Kruger (Crocodile Bridge Gate) 111 km 1h40 
Do Kruger (Crocodile Bridge Gate) a Maputo 112 km 1h45 
De Joanesburgo ao Kruger  +/- 400 km* 5/6h* 

 

* Depende da entrada no parque Kruger que se escolher 
 
NÃO ESQUECER 
 Uma vez que as portas de entrada no parque e nos restcamps (áreas com 

infraestruturas para receber os turistas ) estão fechadas à noite, planeie bem a 
sua viagem de modo a chegar a tempo ao seu destino. Poderá consultar os 
horários e as distâncias entre as portas de entrada e os restcamps no site oficial 
do parque: www.sanparks.org/parks/kruger 

 Para viajar de autocarro para Maputo, é necessário ter visto para Moçambique. 



Gabinete de Promoção Turística da Embaixada da África do Sul em Portugal: www.embaixada-africadosul.pt | Turismo Sul-Africano: www.southafrica.net                        

Operadores Turísticos / Agências de Viagens 
 

 
Alojamento em tenda, Reserva Botlierskop, Western Cape  
CC: Brian Snelson  

 

 
Safari de elefante, Parque Nacional Kruger (© Brand South Africa) 

Se prefere viajar através de uma agência de viagens ou quiser obter 
informações e preços sobre pacotes de viagem para a África do Sul, poderá 
contactar um dos seguintes operadores/agências: 
 
Abreu/Clube 1840: www.abreu.pt 
ACP Viagens: www.acp.pt/viagens 
Across: www.across.pt 
Geostar: www.geostar.pt 
MundialTours: www.travelwithmundial.com 
MundiTravel: www.munditravel.pt 
Nouvelle Frontieres/Tui Portugal: www.tuiviagens.pt 
NovoTours: www.novotours.com 
Quadrante Viagens: www.quadranteviagens.com 
Soltrópico: http://reservas.soltropico.pt 
Sonhando (Terra África): www.terrabrasil.pt 
Tagus Easy: www.taguseasy.pt 
Viagens Tempo: www.viagenstempo.pt 

 
 
AVENTURA 
 

4x4 Viagens e Turismo: www.4x4viagens.com.pt 
Nomad: www.nomad.pt 
Papa Léguas: www.papa-leguas.com 
Rotas do Vento: www.rotasdovento.pt 

 

* Se a sua agência tem programas para a África do Sul e não consta desta lista, envie-nos um 
mail, no sentido de a incluirmos, para: tourism@embaixada-africadosul.pt 
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Links Úteis 
Embaixada da África do Sul em Portugal: 
www.embaixada-africadosul.pt 
 
Turismo Sul-Africano: 
www.southafrica.net 
 
Turismo Sul-Africano (em Português): 
www.southafrica.net/sat/content/br/br/brazil-home 
 
Parques Nacionais Sul-Africanos: 
www.sanparks.org 
 
Parque Nacional Kruger: 
www.sanparks.org/parks/kruger 
 
Cidades: 
 
Cidade do Cabo 
www.capetown.travel   
 
Joanesburgo 
www.joburgtourism.com 
 
Pretória/Tshwane 
www.tshwanetourism.com 
 
Durban 
www.durbanexperience.co.za 

Províncias: 
 
Northern Cape 
www.northerncape.org.za 
 
Western Cape 
www.tourismcapetown.co.za 
 
Eastern Cape 
www.ectourism.co.za 
 
Limpopo 
www.golimpopo.com 
 
North West 
www.tourismnorthwest.co.za 
 
Mpumalanga 
www.mpumalanga.com 
 
Free State 
www.freestatetourism.org 
 
KwaZulu-Natal 
www.zulu.org.za 
 
Gauteng 
www.gauteng.net 

Directório de Hotéis: 
 

AA Travel Guides 
www.aatravel.co.za 

 
The Portfolio Collection 
www.portfoliocollection.com 

 
Exclusive Getaways 
www.exclusivegetaways.co.za 

 
SA-Venues 
www.sa-venues.com 

 
Guest Houses 
www.ghasa.co.za  

 
Bed & Breakfast  
www.bnb.co.za 

 
Directório de Sites de Turismo: 
www.delicious.com/satourism 

 
Guias de Viagem Online: 
www.embaixada-africadosul.pt 
(clicar em “About South Africa” e depois 
em “Tourism” e “Travel Guides & Maps”) 
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Nelson Mandela                                                                                                                      Bo-Kaap (Bairro Malaio), Cidade do Cabo 
CC: Babak Fakhamzadeh                                                                                                                                                               CC: Dirk Huijssoon 
 
 

                              
Suricata, Parque Transfronteiriço Kgalagadi                                                                      Surf na África do Sul 
CC: Chris Eason                                                                                                                                                                CC: gaftels             
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Safari de balão, Parque Nacional Pilansberg, província de North West                                Clifton, Cidade do Cabo                                       
© Shiepards Tree Lodge                                                                                                                                                               CC: Justin van Zyl 

                    
      

    
Safari em família, Jaci’s Lodge, Madikwe Game Reserve    
© Jaci’s Safari Lodge 

Contactos 
 

Embaixada da África do Sul em Portugal 
Gabinete de Promoção Turística 
Avenida Luís Bívar, 10 
1069-024 Lisboa 
Tel: 21 319 22 00 
Fax: 21 352 56 18 
e-mail: tourism@embaixada-africadosul.pt  
Web: www.embaixada-africadosul.pt 
Facebok: http://on.fb.me/TYRko8 

 
 


