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O South African National Parks (www.sanparks.co.za) é a entidade estatal que gere uma 
rede de 21 parques que promovem a preservação da riquíssima fauna e flora, aliadas à 
promoção da herança cultural do país. A visita aos Parques Naturais confere ao 
visitante uma experiência sem paralelo: quer através dos safaris fotográficos, pelas 
caminhadas nos variadíssimos trilhos disponíveis, os desportos radicais ou as visitas 
culturais. Hoje partilhamos alguns deles convosco. 
 

 
ADDO 
Criado em 1931 com apenas 11 
elefantes, hoje este ecosistema é 
considerado um santuário para a 
espécie, com mais de 450 animais, 
a maior densidade  populacional 
do mundo. Situado na provincia do 
Eastern Cape e com mais de 1 
600 km2, o Addo oferece ainda ao 
visitante a possibilidade de ver os 
Big Seven: búfalo, rinceronte preto, 
leão, leopardo e naturalmente 
elefantes, para além de baleias e 
tubarões visto que o parquet 
abrange zonas costeiras.  
Mais informação: www.sanparks.co.za/parks/addo 

 
 

http://www.sanparks.co.za/
http://www.sanparks.co.za/parks/addo


 

 
 

 

MOUNTAIN ZEBRA 
Localizado no Eastern Cape, este 
é outro caso de sucesso na 
preservação das espécies. 
Estabelecido em 1937 com 
apenas seis zebras, o parque tem 
atualmente mais de 370 
exemplares nos seus 28 000 
hectares, tendo assim evitado a 
extinção da Zebra da Montanha. 
As belas manadas de zebras 
convivem com o rinoceronte preto, 
o búfalo do Cabo, o elande, o gnu 
preto e o antílope vermelho. O 
caracal (espécie de lince) e a chita 
são os predadores do parque.  
Maisinformação: 

www.sanparks.co.za/parks/mountain_zebra

 
TABLE MOUNTAIN 
O Parque estende-se do norte da 
Cidade do Cabo até ao Cabo da 
Boa Esperança. Se bem que está 
inserido numa zona metropolitana, 
é Património Natural da 
Humanidade . Está incluído na 
região do Reino Floral do Cabo que 
tem uma reserva muito rica em 
variedade e com características 
muito próprias, como é o caso do 
arbusto Fynbos ou as proteas  
Mais informação: 

www.sanparks.co.za/parks/table_mountain   
 
 

 

 

  

 

 
 
KRUGER 
Com quase 2 milhões de hectares, 
o Kruger oferece uma  
biodiversidade fantástica ao seu 
visitante: 336 espécies de árvores, 
49 de peixes, 114 de répteis, 507 
de aves e 147 de mamíferos.  O 
Parque estende-se pelas 
províncias de Mpumalanga e do 
Limpopo e é perfeito para a 
observação dos Big Five ( bufalo, 
leão, leopardo, rinoceronte e 
elefante).  
Mais informação www.sanparks.co.za/parks/kruger 
 

http://www.sanparks.co.za/parks/mountain_zebra
http://www.sanparks.co.za/parks/table_mountain
http://www.sanparks.co.za/parks/kruger
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HERMANUS TIMES KALFIEFEES  
Quando: 8-11 Agosto 2019 
Onde: Hermanus, Província do Western Cape 
Mais informação: https://www.facebook.com/Kalfiefees2019/ 
Celebre a chegada das baleias francas no Festival  Times Kalfiefees 
em Hermanus.  Uma experiência para toda a família, observe as 
baleias e diverta-se ! 
 

 
 

 
 

 

 

 
ROTARY GREATEST TRAIN RACE 
Quando: 24 de Agosto 2019 
Onde: Witbank, Província de Mpumalanga 
Mais informação: www.gtr.co.za/  
Foi em 1987 que o Rotary Club lançou a primeira corrida homem 
contra o comboio a vapor.  Atualmente  participam neste evento 
atletas nas diversas categorias de corrida e a pé.  Uma atmosfera 
carnavalesca aguarda todos os que cruzam a meta para receberem 
uma medalha.   
 
. 
 
CLANWILLIAM WILD FLOWER SHOW 
Quando: 23 Agosto-1 de Setembro 2019 
Onde: Clanwilliam, Província do Western Cape 
Mais informação: http://www.clanwilliamwildflowershow.co.za/   
Clanwilliam – o portal de entrada à região Sul-aficana com mais 
exuberância de flores, abre uma vez mais as suas portas com o Wild 
Flower Show. Toda uma vasta e atrativa variedade de atividades 
estão disponíveis durante esta mostra, na qual  toda a família puderá 
desfrutar de uma diversão inesquecível. 

 
 
 

 
 

 
MAIS EVENTOS 
 

 Klein Karoo Klassique  (08-11 Agosto)  
 www.klassique.co.za 

 Robertson Slow Food & Wine Festival (9-11 Agosto )  
www.robertsonslow.com/ /    

 Hantam Vleisfees  (30-31 Agosto) 
      https://hantamvleisfees.com/  
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