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Este mês a nossa newsletter é dedicada à região do Karoo na província do Northern
Cape, conhecida pelas suas quintas de criação de ovelhas, hospitalidade e inúmeras
atrações. Entre várias possibilidades, escolhemos uma reserva natural, dado que esta
altura do ano é a melhor para as actividades ao ar livre, devido às temperaturas mais
moderadas. Também selecionamos outras sugestões para Kimberley, a capital da
província.
SUTHERLAND
A província do Northern Cape
também é conhecida por ser
um dos melhores destinos
mundiais para a observação
de estrelas. Com noites sem
nuvens, Sutherland, uma
pequena vila no deserto do
Karoo, é considerada um dos
locais
privilegiados
para
observação astronómica. É o
coração da observação de
estrelas da África do Sul, com
milhões de estrelas que
refletem planetas e galáxias
distantes do Universo.
Mais informação:
www.experiencenortherncape.com

VIAGEM VINTAGE
O
Antigo
Elétrico
de
Kimberley faz vários serviços
diários entre a Câmara
Municipal e o Museu das
Minas.
O
Eléctrico
de
Kimberly, que começou a sua
atividade
em
1887,
foi
totalmente recuperado por
forma a poder dar aos turistas
a experiência da época da
“Corrida aos Diamantes” nas
suas viagens até ao Big Hole.
Maisinformação:
www.experiencenortherncape.com

RESERVA NATURAL DE
DOORNKLOOF
A reserva fica localizada nas montanhas
do Karoo, nos arredores da vila de
Colesberg. Tem cerca de 9 388
hectares e fica localizada no topo da
margem sul da
barragem de
Vanderkloof - o segundo maior
reservatório de água da África do Su l e é povoada por
kudus,
hienas
castanhas, cervos, impalas, cabritos do
mato e uma grande variedade de aves.
Mais informação: www.experiencenortherncape.com

O BIG HOLE
Os vistantes do Big Hole (Grande
Buraco)- a maior excavação
mundial a céu aberto, feita à mão
a quando da descoberta de
diamantes na região há cerca de
150 anos- e do Museu das Minas
de Kimberley podem participar nas
visitas guiadas nas quais poderão
aprender mais sobre a “Cidade
dos
Diamantes”,
sobre
os
garimpeiros, as suas ferramentas
e a riqueza gerada pelos
diamantes.
Mais informação www.experiencenortherncape.com

FESTIVAIS E EVENTOS: Julho 2019

SICMF
Quando: 5-14 Julho 2019
Onde: Stellenbosch, Província do Western Cape
Mais informação: http://www.sicmf.co.za/
O Festival Internacional de Música de Câmara de Stellenbosch
pretende dar a oportunidade à talentosa geração de jovens músicos Sul
Africanos de estudar, tocar e serem inspirados pela música de câmara e
pelas orquestras, num evento internacionalmente reconhecido pelos
elevados standards.

DURBAN FILMMART
Quando: 8-28 Julho 2019
Onde: Durban, Província do KwaZulu-Natal
Mais informação: http://www.durbanfilmmart.co.za/
O Festival Internacional de Filmes de Durban (DIFF) apresentado
pelo Centro para a Criatividade (Universidade do KwaZulu-Natal)
lançou o programa para a 40ª edição. É o principal evento sobre
realização de filmes em África. Quatro dias, um local, oportunidades
ilimitadas.

JIVE CAPE TOWN FUNNY FESTIVAL
Quando:1-28 Julho 2019
Onde: Cape Town, Província do Western Cape
Mais informação: https://funnyfestival.co.za/
O popular Festival Cómico Jive Cape Town regressa ao Teatro
Baxter em Rondebosch, na Cidade do Cabo de 1 - 28 Julho para a
época de 2019, apresentando os melhores comediantes Sul Africanos
e conhecidas interpretações internacionais no mesmo palco.
MAIS EVENTOS
 Jozi Street Culture (13 July 2019)
www.facebook.com/jozistreetculture/
 Gembsok Rally (26-28 July 2019)
http://wildbullsmcc.co.za/
 It’s Christmas In July In Joburg (July 2019)
https://joburg.co.za/christmas-july-joburg/
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