CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO
6º ENCONTRO INTERNACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

A Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR comunica a
abertura das inscrições para o 6º Encontro Internacional dos Procuradores da República, a
ser realizado na África do Sul, no período de 13 a 21 de abril de 2019.
I – DO EVENTO
O encontro terá duas partes: cultural e científica.

II – DAS VAGAS / HOSPEDAGEM
O 6º Encontro Internacional terá vagas limitadas. Ao todo serão
disponibilizadas 36 (trinta e seis) vagas.
Os hotéis selecionados para abrigar o 6º Encontro Internacional são categoria
primeira superior e luxo, bem localizados. As acomodações serão, necessariamente, em
quartos single e duplo, dadas as restrições de hospedagem. As diárias incluem café da
manhã.
Ressalta-se que a manutenção do acordo tarifário está vinculado a rigorosos
prazos estabelecidos para o fechamento do grupo, com a respectiva entrega do rooming list e
pré-pagamento do pacote dos participantes. Em caso de não fechamento do número mínimo
de 30 (trinta) participantes adultos pagantes, a confirmação do encontro será analisada pela
Diretoria da ANPR. Frise-se o fato de que não será permitido o fracionamento do pacote.
Assim, o período mínimo de hospedagem, tanto para reserva como para pagamento, é de 13
a 21 de abril de 2019.
O custo para os associados se dará da seguinte forma:
PACOTE / HOSPEDAGEM (De 13 a 21 de abril de 2019 – valores por pessoa:
( ) SGL – USD 6.264,00 ( ) DBL/CASAL – USD 4.731,00 ( ) DBL/TWIN – USD 4.731,00

Observação: O check-in nos hotéis inicia-se às 15h e o check out às 12h.
* O câmbio aplicável nos descontos será o do dia que a ANPR realizar o pagamento integral
do pacote à agência, com dólar turismo, independente de diminuição cambial nos meses
de desconto.
* As reservas somente serão confirmadas após o fechamento do grupo, motivo pelo qual é
possível a alteração dos valores do pacote.
* Possíveis acréscimos de valores referentes à confirmação do pacote serão repassados aos
associados participantes.
* A condição para o fechamento do pacote é de 30 (trinta) adultos pagantes.

III – DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser feitas, impreterivelmente, no período de 16 a 21 de
janeiro de 2019, com o encaminhamento da ficha de inscrição anexa, digitalizada para
inscricoes@anpr.org.br.
A Associação Nacional dos Procuradores da República solicitará o
afastamento dos membros para os dias 15 e 16 de abril, ficando a deliberação a critério do
Conselho Superior do Ministério Público Federal. Caso não seja deferido, o associado
deverá solicitar férias ou folgas.

IV – CONDIÇÕES GERAIS DE HOSPEDAGEM
O pacote pago por cada associado tem a seguinte composição:

DESCRIÇÃO DO PACOTE:
4 noites de hospedagem em Cape Town no hotel The Table Bay com café da manhã
incluído;
 2 noites de hospedagem em Hoedpruit no hotel Lapam River com café da manhã
incluído;
 1 noite de hospedagem em Johannesburg no hotel Sandton Sun com café da manhã
incluído;
 Assistência VIP no aeroporto em Johannesburg com assistência no processo de
imigração e coleta de bagagens;
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Traslados do aeroporto ao hotel e vice-versa em serviço privativo com assistência
em português ou espanhol;
Visitas privativas conforme mencionado no programa com guia local em português
ou espanhol;
Safáris fotográficos em jipes abertos acompanhados por um ranger, falando inglês;
dependendo do número final de passageiros alguns jipes podem ser compartilhado
com outros passageiros de fora do grupo;
Os traslados de chegada e saída são válidos exclusivamente para os dias de início e
término do tour e para hospedagem no hotel previsto. Caso o cliente necessite de
traslado de chegada e/ou saída em datas ou hotel diferentes dos especificados,
estará sujeito a suplemento;
Entradas conforme mencionadas no programa;
Transporte de uma mala de tamanho médio por pessoa;
Guia acompanhante Queensberry do 1º ao último dia de viagem;
Coordenador local acompanhante do 1º ao último dia de viagem;
Gorjetas para os guias locais, motoristas e garçons conforme programação;
Carregadores de malas nos hotéis e aeroportos – uma mala por pessoa;
Cartão de assistência de viagem internacional para o período de 10 dias, válido para
passageiros até 69 anos;
Exclusivo Kit de Viagem Queensberry;
Refeições inclusas:
- café da manhã diariamente;
- 4 almoços conforme roteiro;
- 4 jantares conforme roteiro.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
 Passagens aéreas;
 Despesas com documentação e vistos consulares;
 Passeios opcionais;
 Refeições não mencionadas como incluídas;
 Traslados de chegada e/ou saída e assistência no embarque em data ou horário
diferente do grupo;
 Extras de caráter pessoal (bebida, lavanderia, telefone, etc);
 Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis;
 Qualquer serviço não mencionado em “Serviços Inclusos”.

ROTEIRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL:
1º Dia – 13/Abr (Sab) – SÃO PAULO / JOHANESBURGO
Apresentação no aeroporto de origem no Brasil para conexão e voo para Johannesburg
(passagem aérea não incluída). Noite a bordo.
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2º Dia – 14/Abr (Dom) – JOHANESBURGO / CAPE TOWN
Chegada ao aeroporto em Johannesburg onde o grupo será recebido por nossa equipe de
VIP que auxiliará no processo de imigração e de coleta de bagagem para embarque no voo
de conexão para Cape Town. Reembarque com destino a Cape Town (passagem aérea não
incluída). Chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação em regime de café da manhã.
À noite, traslado ao restaurante Bungalow para jantar - Menu fixo e pacote de bebida.
Retorno ao hotel.
3º Dia – 15/Abr (Seg) – CAPE TOWN
Saída para realizar um passeio de meio dia pela cidade.
A “Cidade Mãe” da África do Sul oferece muitas atrações: saída para a Table Mountain
National Park, (Parque Nacional da montanha da Mesa) Patrimônio Natural da Humanidade
e recém-eleita uma das Sete Maravilhas Naturais. É possível subir até o topo em teleférico
para apreciar a vista de 360° a mais de 1000m. Nas encostas mais baixas da Table Mountain,
o belo Jardim Botânico de Kirstenbosch apresenta uma rica flora regional. No centro do
palco está a vegetação única dos fynbos. Kirstenbosch é classificado como o sétimo melhor
do mundo em seu estilo. Almoço exclusivo no restaurante Blanko na região de Constantia Menu fixo e pacote de bebida. À tarde, faremos uma visita panorâmica incluindo a Casa do
Parlamento um dos maiores cartões-postais da cidade, do majestoso edifício da Câmara
Municipal, Castelo da Boa Esperança e Museu da história cultural (não incluí ingresso).
Parada no bairro de BooKaap, também conhecido como o bairro Malaio, com suas casinhas
coloridas, de arquitetura inconfundível. No final do dia, visitaremos o Signal Hill onde
teremos um brinde com espumante no topo da colina.
* O passeio em teleférico na montanha da mesa e o brinde no top da Colina Signal ficam
sujeitos a condições climáticas
4º Dia – 16/abr (Ter) – CAPE TOWN
Saída a caminho do belíssimo passeio de dia inteiro ao Cabo da Boa Esperança!
Prosseguimento ao entorno da costa e chegada ao Parque Nacional, local de grande riqueza
natural, com belíssimas paisagens, principalmente na península onde encontra-se o famoso
Cabo da Boa Esperança, conhecido no passado como Cabo das Tormentas, devido as grandes
dificuldades que os navegadores encontravam ao tentar atravessá-lo. Continuaremos a
viagem com destino a famosa Boulders Beach, passando pelos belos povoados costeiros de
Muizenberg, Kalk Bay, Fish Hoek e Simonstown, onde encontra-se uma grande colônia de
pinguins. Caminhe por entre as dunas e a vegetação da região nas passarelas que conduzem
ao ponto de observação em que é possível vê-los em grandes grupos fazendo algazarra e
tomando banho de sol. Almoço no restaurante Harbour House em Kalk bay - Menu fixo e
pacote de bebida. À tarde teremos a possibilidade de visitar um projeto social chamado
Living Hope, uma organização sem fins lucrativos que visa ajudar a comunidade local nas
seguintes áreas: cuidados de saúde, recuperação de abuso de substâncias, habilidades para
a vida e treinamento agrícola (visita ainda a ser confirmada). Retorno ao hotel e restante do
dia livre.
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5º Dia – 17/Abr (Qua) – CAPE TOWN
Pela manhã, saída para visita e degustação de vinhos. Cape Town é a porta de entrada para a
região das vinícolas sul-africanas. O solo fértil e o clima propício, com verões amenos e
chuvas durante o inverno, asseguram o crescimento de videiras fortes e saudáveis –
produzindo vinhos de sabor inconfundível. As vinícolas do Cabo abrangem desde a parte
norte da costa Atlântica até o deserto de Klein Karoo: são aproximadamente 100.000
hectares de vinhedos e existem mais de 350 propriedades e adegas de vinho. O passeio inclui
visita Franschhoek e a Stellenbosch – uma cidade histórica e ponto marcante da produção de
vinhos do país, degustação e explicação sobre a história do vinho no país. Almoço no
restaurante Roca no Dieu Donne Wine Estate – menu fixo com bebidas. Retorno ao hotel. À
noite, traslado ao restaurante Baia no Water Front para jantar de encerramento – Menu fixo
com pacote de bebidas. Retorno ao hotel.
6º Dia – 18/Abr (Qui) – CAPE TOWN / HOEDSPRUIT - REGIÃO DE SAFÁRIS FOTOGRÁFICOS
Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Hoedspruit (passagem aérea não incluída). Chegada, recepção e traslado ao lodge para
acomodação em regime de pensão completa com bebidas. Durante o check in será servido
uma bebida de boas-vindas. Ao entardecer, saída para uma experiência fascinante: o safári
fotográfico! Ele é realizado em jipes abertos, acompanhado por um guia (ranger)
especializado na flora e fauna local, em busca dos animais e aves que predominam na
região.
Sobre as reservas de safári:
“Game lodge” é a nomenclatura utilizada para os hotéis localizados nas regiões de safári.
Eles recebem esse nome por possuírem uma rotina diferente dos hotéis convencionais,
incluindo as atividades de safári na sua programação diária. O game lodge previsto neste
programa está localizado em reserva particular. As reservas privativas, ao invés dos game
lodges dentro dos limites do parque nacional, proporcionam safáris mais emocionantes e um
contato mais próximo com os animais. As atividades de safári dos lodges possuem uma
dinâmica voltada para o movimento dos animais. Às primeiras horas da manhã, com o sol
ainda brando, e também no fim da tarde, quando o sol começa a se por, são os melhores
momentos para observar a vida na savana. Vale lembrar que os horários dos voos
estabelecidos pela cia aérea e as distâncias entre os lodges e o aeroporto de chegada/
partida nem sempre coincidem com a programação de safáris fotográficos. Sendo assim,
tanto no dia da chegada ao lodge quando no dia da saída, o safári pode ter sua duração
reduzida ou não ser realizado para possibilitar os voos de acordo com o aéreo reservado.
7º Dia – 19/Abr (Sex) - REGIÃO DE SAFÁRI FOTOGRÁFICO
Ao amanhecer e ao entardecer, passeio pela reserva em busca dos cinco grandes, os
famosos “Big Five”: leão, búfalo, rinoceronte, leopardo e elefante. Aproveite todos os
momentos – e todos os animais que serão vistos. Além dos cinco grandes, muitos antílopes,
elefantes, zebras, hienas, cachorros selvagens podem participar desse momento
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emocionante que é fazer um safári fotográfico na África. Deixe que o espetáculo da natureza
aconteça! Durante o pôr-do-sol, teremos um exclusivo coquetel com petiscos e bebidas
enquanto desfrutamos da estonteante paisagem da savana africana.
8º Dia – 20/Abr (Sab) - HOEDSPRUIT - REGIÃO DE SAFÁRIS FOTOGRÁFICOS /
JOHANESBURGO
Saída para o safári fotográfico ao amanhecer, para apreciar o nascer do sol e buscar os
animais ainda não vistos nos outros safáris. Em horário pré-determinado traslado ao
aeroporto de Hoedspruit para embarque com destino à Johanesburgo (passagem aérea não
incluída). Chegada, recepção e traslado ao hotel. À tarde, sairemos para um passeio
panorâmico de meio dia pela cidade onde veremos o Carlton Centre (o edifício mais lato da
África), o icônico Brixton Tower, Newtown, o Tribunal Constitucional, a Ponte Nelson
Mandela e o Origins Center. Em seguida, diretamente do passeio, teremos o jantar de
despedida no restaurante Moyo no Melrose Arch, onde desfrutaremos de uma tradicional
cozinha africana e também de entretenimento ao vivo, incluindo pintura facial e dança
africana. Menu fixo e pacote de bebidas. Retorno ao hotel.
9º Dia – 21/Abr (Dom) – JOHANESBURGO / SÃO PAULO
Pela manhã, em horário reconfirmado localmente, traslado ao aeroporto para embarque em
voo de regresso ao Brasil (passagem aérea não incluída). Fim de nossos serviços.
A programação científica será divulgada oportunamente.

V – FORMA DE PAGAMENTO E EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Somente serão consideradas as inscrições feitas com o encaminhamento da Ficha
de Inscrição (anexa) digitalizada para o inscricoes@anpr.org.br, com o pagamento em até 4
(quatro) parcelas mensais e sucessivas, mediante autorização de desconto em folha de
pagamento (inclusa na ficha de Inscrição), com vencimentos em fevereiro, março, abril e
maio de 2019.

VI – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO / REEMBOLSO
A ANPR atua como organizadora do EINPR e contratante do serviço de terceiros, no
Brasil e no Exterior, vinculando-se os gastos feitos pela Associação ao total do grupo
formado, por adesão, de seus Associados. Assim, as regras de cancelamento são:
Taxa administrativa: 2% do pacote +
De 18.01.19 a 15.02.2019: Multa de USD 300 por passageiro cancelado;
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A partir de 18.02.2019: 100% de multa por passageiro cancelado.
* O câmbio aplicável nos descontos será o do dia que a ANPR realizar o pagamento integral
do pacote à agência, com dólar turismo, independente de diminuição cambial nos meses
de desconto.
* As reservas somente serão confirmadas após o fechamento do grupo, motivo pelo qual é
possível a alteração dos valores do pacote.
* Possíveis acréscimos de valores referentes à confirmação do pacote serão repassados aos
associados participantes.
* A condição para o fechamento do pacote é de 30 (trinta) adultos pagantes.

VII – TRANSPORTE AÉREO
As passagens aéreas – (Brasil /Johannesburg/ Cape Town/
Hoedspruit/Johannesburg/Brasil) – são de responsabilidade exclusiva do associado. Atentese para as datas de acordo com a programação e os voos abaixo:
CIA.

DATA

VOO

DE

PARA

SAÍDA

CHEGADA

SOUTH
AFRICAN

13/abr

223

GUARULHOS (GRU)

JOHANNESBURG (JNB)

18:00

07:25

SOUTH
AFRICAN

14/abr

323

JOHANNESBURG (JNB)

CAPE TOWN

09:55

12:05

SOUTH
AFRICAN

18/abr

8657

CAPE TOWN

HOEDSPRUIT

10:50

13:10

SOUTH
AFRICAN

20/abr

1226

HOEDSPRUIT

JOHANESBURGO

12:00

13:05

SOUTH
AFRICAN

21/abr

222

JOHANNESBURG (JNB)

GUARULHOS (GRU)

11:00

16:30

Caso prefira comprar a passagem aérea através de uma empresa de turismo,
a ANPR indica a empresa Casa Castro’s (fone: 55 11 3256 2495 / 3231 5297 / 3259 1172 / 3255
3145 / 3257 6588 e-mail: alcindojr@casacastros.com.br), pela boa experiência com esta
empresa em eventos anteriores. Procure Alcindo e informe que é do grupo de Procuradores
da República.
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VIII – TRASLADOS
Os traslados de chegada e saída são válidos exclusivamente para os dias de início e
término do tour e para hospedagem no hotel previsto. Caso o cliente necessite de traslado
de chegada e/ou saída em datas ou hotel diferentes dos especificados, estará sujeito a
suplemento.
IX – INFORMAÇÕES IMPORTANTES – de responsabilidade do associado:
1. Para a África do Sul vistos não são necessários, porém o passaporte deverá possuir
validade mínima de 6 (seis) meses e duas folhas em branco para o controle de
imigração.
2. O Certificado Internacional de vacina contra febre amarela é obrigatório para
qualquer viagem ao continente africano e deve ser emitido com 11 dias ou mais antes
do embarque – consulte diretamente o(s) Consulado(s) ou Embaixada(s) do(s)
país(es) a ser(em) visitado(s) para obter a informação de que será necessário ou não
o certificado de vacina contra febre amarela que deverá ser tomada com pelo menos
11 dias de antecedência da data do embarque. Levando em conta que estas regras
mudam, às vezes, sem aviso prévio, recomendamos a todos manter sempre seu
certificado em dia e levá-lo junto com o passaporte. Consulte a documentação
exigida com o consulado ou embaixada do(s) destino(s) de sua viagem.
3. Para as visitas aos games lodges e parques nacionais, sugerimos medicação antimalária.
Para obter o certificado internacional acesse: http://www.anvisa.gov.br/viajante/
Faça o pré cadastro no link acima e em seguida se dirija ao Centro de Orientação para a
saúde do viajante mais próximo, munido de seu cartão de vacinação (já atestando que você
foi vacinado contra febre amarela no Brasil).
Para a emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, é imprescindível a
presença física do interessado, uma vez que a emissão está condicionada à assinatura do
viajante.
Para ter mais informações, indicamos a consulta no link da ANVISA.
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