
 

 

 
Arvorismo em Magoebaskloof , Província do Limpopo 
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Não há dúvida de que existe muito para fazer e uma abundância de sítios para relaxar na nação 
arco-íris.  Todos nós passamos horas sem fim no escritório, deitamo-nos tarde e até trabalhamos 
ao fim de semana.  Daí que a África do Sul seja um país para explorar com tempo pois oferece-lhe 
lugares magníficos que o deixarão rejuvenecido e pronto para regressar ao trabalho.  Encontra 
aqui quatro sugestões onde poderá descontrair, viver aventuras ou simplesmente divertir-se.  
 
 

 
COFFEE  BAY 
Para uma experiência 
cultural única, e muito mais, 
vá até Coffee Bay, no 
Eastern Cape.  Esta baía é 
uma das pérolas que a 
Wild Coast tem para lhe 
oferecer.  Quer goste de 
fazer campismo, conhecer 
a cultura xhosa ou sentir a 
briza do Oceano Índico, há 
qualquer coisa para todos 
neste canto sem igual da 
África do Sul. 
Mais informação: 

www.southafrica.net  

https://www.canopytour.co.za/locations/magoebaskloof/
http://www.southafrica.net/


 
 

Cataratas  
‘AUGRABIES FALLS’ 
Northern Cape é uma região 
majestosa e as cataratas de 
Augrabies Falls são apenas 
uma das razões por que deve 
visitar esta província incrível.  
Viva a natureza no seu melhor 
– a força bruta das poderosas 
cataratas, as enormes rochas 
com milhares de anos e a vida 
selvagem que habita neste 
lugar.   Vão deixa-lo impressio-
nado. 
Mais informação: www.southafrica.net 

 

 
 
FRANSCHHOEK 
A apenas 40 minutos da 
Cidade do Cabo, há sempre 
uma boa razão para escapar 
até aos campos de 
Franschhoek, no Western Cape.  
Bons vinhos, restaurantes 
pitorescos, hospitalidade aco-
lhedora e vistas de montanha 
incríveis são exatamente o que 
precisa para fugir do stresse do 
dia-a-dia. 
Mais informação: 

www.southafrica.net 

 

 

 
 

 

 

DESFILADEIRO DE 
ORIBI 
Procura uma aventura? 
Receba uma injeção de 
adrenalina no Desfiladeiro 
de Oribi, no ZwaZulu- 
Natal.  Aqui pode praticar 
rapel de uma altura de 
110m, com vistas 
espetaculares sobre o 
vale.  Se não é a sua 
onda, não se preocupe 
pois há muitas atividades 
para o manter ocupado, 
como a observação de 
aves e muito mais. 
Mais informação: 

www.southafrica.net 

http://www.southafrica.net/
http://www.southafrica.net/
http://www.southafrica.net/


 

 
FESTIVAIS E EVENTOS: DEZEMBRO 2019 
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PÔR-DO-SOL NO TELEFÉRICO DA MONTANHA DA MESA  
Quando : Dezembro 2019 
Onde : Cidade do Cabo 

Mais informação : www.tablemountain.net                            
O teleférico da Montanha da mesa oferece-lhe um Pôr-do-Sol Especial 
durante os meses do verão. Os convidados experimentam um 
entardecer Africano no topo de uma das 7 Maravilhas Mundiais da 
Natureza ao viajarem por teleférico até ao cume da montanha 
 
 
CINEMA AO AR LIVRE GALILEO 
Quando: 16 Outubro 2019 a 25 Abril 2020 
Onde: Cidade do Cabo 
Mais informação: https://thegalileo.co.za/ 
O Cinema do Ar Livre Galileo apresenta filmes conhecidos debaixo do 
céu estrelado em vários locais da Cidade do Cabo e  das Winelands, 
tais como os Jardins de Kirstenbosch, as Docas  V&A, a Quinta 
Meerendal , a Quinta Steenberg, Central Park para além de uma 
variedade de quintas vitivinícolas na região. Uma noite extraordinária 
para os cinéfilos e para os estusiastas da vida ao ar livre. 
 
 
FESTIVAL AFROPUNK  DE JOBURG 
Quando: 30 Dezembro 2019- 1 Janeiro 2020 
Onde: Constitution Hill, Joanesburgo, Província de Gauteng 
Mais informação: https://afropunk.com/ 
Nos últimos 9 anos o AFROPUNK tornou-se num movimento cultural 
que celebra a criatividade e o espírito livre na cultura africana 
alternativa. 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
MAIS EVENTOS 

 Mercado dos Agricultores & Artesanato de Shongweni  
(7-28 Dezembro )  www.shongwenimarket.co.za/ 

 Mercado de Natal ao Luar de Bryanston (19 Novembro-17 Dezembro) 
www.bryanstonorganicmarket.co.za/   

 

 
 
 
 

mailto:tourism@embaixada-africadosul.pt
http://www.embaixada-africadosul.pt/
http://www.facebook.com/SAEmbassyPortugal
http://www.southafrica.net/
http://www.tablemountain.net/
https://thegalileo.co.za/
https://afropunk.com/
http://www.shongwenimarket.co.za/
http://www.bryanstonorganicmarket.co.za/

