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Um dos mais antigos povoamentos da África do Sul, Paarl, está recheado de história, cultura, 
beleza natural e tradições vinícolas centenárias.  Situado na Província do Cabo Ocidental, Paarl 
fica a pouco mais de uma hora de carro da Cidade do Cabo.  Em 1657, Abraham Gabemma 
partiu do Cabo em busca de recursos, tendo encontrado pelo caminho uma rocha de granito 
gigante a luzir ao longe.  Chamou-lhe Pearl Mountain (Montanha da Pérola) e a povoação que 
cresceu à sua volta acabou por ficar conhecida como Paarl. 

 
 
GOLFE 
Os amantes do golfe devem 
explorar o campo Pearl Valley 
Jack Nicklaus Signature Golf 
Course. Tal como diz o nome, 
tem a assinatura do mais 
conceituado designer de campos 
de golfe do mundo. Desde 2006 
que Pearl Valley aparece 
consistentemente no top 10 dos 
campos de golfe sul-africanos, 
do ranking da revista  Golf Digest.  
Também já recebeu o Prémio 
Experiência Cinco Estrelas do 
Complete Golfer seis vezes 
consecutivas. 
Mais informação:  http://pearlvalleyhotel.com/  

http://pearlvalleyhotel.com/


 
 

VINHOS 
Descobrir a Rota do Vinho de Paarl, 
a segunda mais antiga do país, é o 
que a maioria dos visitantes aqui 
vem fazer – Paarl é conhecida 
pelos seus tintos encorpados e 
aromáticos e pelos seus brancos 
refrescantes.  Não perca a 
oportunidade de experimentar o 
Under Oaks, Nederburg Wines, 
KWV Wine Emporium, Black Pearl 
Wines, Boland Kelder, Ridgeback 
Wine Farm, Rhebokskloof Wine 
Estate, Laborie e Fairview. 
Mais informação: 

www.visitwinelands.co.za/pages/paarl  

 
 
CHITAS 
Ashia é outra paragem imperdível 
na zona de Paarl.  Trata-se de um 
santuário e casa de repouso para 
chitas, onde poderá observar o 
mamífero terrestre mais veloz do 
mundo na sua corrida matinal.  
Batizado com um nome africano 
que significa  ‘vida e experança’, 
localiza-se no sopé das 
impressionantes montanhas de 
Drakenstein, que oferece o cenário 
perfeito para os programas de 
conservação e educação ambiental 
oferecidos pelos santuário.   
Mais informação:  : www.ashia.co.za 

   

 

 
 

 

 
 
 
ATIVIDADES AO AR LIVRE 
Existe em Paarl uma abundância 
de atividades ao ar livre, 
especialmente para os 
entusiastas da bicicleta de 
montanha.  Encontrará, dentro do 
Paarl Mountain Nature Reserve e 
à sua volta, numerosos trilhos 
com graus variáveis de 
dificuldade.  Também existem 
percursos que o levam por 
pitorescas quintas vinícolas.  
Mais informação:  www.paarlonline.com/

https://www.capetown.travel/member/under-oaks-guesthouse
https://www.capetown.travel/member/nederburg-wines-distell
https://www.capetown.travel/member/kwv-wine-emporium
http://blackpearlwines.com/
http://blackpearlwines.com/
http://www.bolandcellar.co.za/
https://www.ridgebackwines.co.za/
https://www.ridgebackwines.co.za/
https://www.rhebokskloof.co.za/
https://www.rhebokskloof.co.za/
https://www.fairview.co.za/
http://www.visitwinelands.co.za/pages/paarl
http://www.ashia.co.za/
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DORINGDRAAD MTB&TRAIL RUN 2019 
Quando: 5 de Outubro 2019 
Onde: Deben (no Kalahari, Northern Cape) 
Mais informação: www.facebook.com/events/322657025097009/  
A corrida Doringdraad MTB & Trail Run volta pela terceira vez este 
ano. O evento realiza-se no dia 5 de Outubro de 2019 e promete ser 
um dia de diversão e aventura tanto para os mais novos como para os 
mais velhos.  
 
 
 
 
MULLIGATAWNY OPEN GARDEN 
Quando: 12-13 de Outubro 2019 
Onde: Skeerpoort, Gauteng 
Mais informação: https://www.facebook.com/MulligatawnyFarm  
Os jardins magníficos do Mulligatawny Farm estarão abertos ao 
público no fim de semana de 12-13 de Outubro 2019, das 9H00 às 
17H00. Situados numa quinta privada perto de Skeerpoort, no Cradle 
of Humankind (Berço da Humanidade), a última vez que os jardins 
foram abertos ao público foi em 2017.  
 
 
MANGAUNG ROSE FESTIVAL 2019 
Quando: 18-20 de Outubro 2019 
Onde: Bloemfontein, Free State 
Mais informação: https://mangaungrosefestival.co.za/  
Traduzido, Bloemfontein significa “fonte das flores”, mas como a 
capital do Free State é a anfitriã do festival anual das rosas, também já 
foi apelidada de “Cidade das Rosas”.  
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MAIS EVENTOS 

 WEST RAND COOKOUT SUNDAY (6 Outubro)       
https://www.facebook.com/westrandcookoutsunday/?ref=br_tf  

 FNB DURBAN10K (13 Outubro )  
http://www.durban10k.com  

 SIBAYA CHALLENGE (23-25 Outubro) 

http://www.suninternational.com/golf/events/sun-international-
challenge-series 
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