Como promover a África do Sul

É muito fácil promover a África do Sul como um destino de férias. E faz muito sentido comercial
fazê-lo.
A maioria das pessoas vem em férias e muitas já haviam visitado o país pelo menos uma vez.
Você descobrirá que os visitantes adoram voltar várias vezes à África do Sul. Em média, eles
passam oito noites no país, afinal, o destino é distante e eles querem aproveitar a viagem ao
máximo.
Um grande percentual dos visitantes compra suas viagens por meio de agentes de viagem e
tende a negociar com agências e agentes que tenham a reputação de especialização em África do
Sul. Concluir seu curso Especialista em África do Sul: Princípios básicos colocará você de modo
sólido nesta categoria.

Por que os turistas visitam a África do Sul?
Boca a boca é como a maioria das pessoas fica sabendo sobre a África do Sul. A família e os
amigos recomendaram o destino e agência e o agente que os aconselharam e que planejaram a
sua viagem.

A atração pela África do Sul
A África tem um apelo sedutor para muitos potenciais viajantes, e a reputação da África do Sul
como um destino que oferece uma grande variedade de férias e experiências deslumbrantes ao

longo do ano, aliado à sua infraestructura industrializada, continua a trazer cada vez mais
visitantes para as magníficas praias, reservas de vida selvagem famosas a nível mundial,
montanhas impressionantes, cidades sofisticadas, campos de batalha históricos, áreas
semidesérticas grandes e pequenas, espaços amplos, deslumbrantes (muitas vezes literalmente)
atividades de aventura e muito mais.

Acessibilidade
A África do Sul é conhecida pelas excelente infraestrutura turísticas e grande disponibilidade de
opções em termos de acomodações, desde albergues de vida selvagem luxuosos e hotéis de
cinco estrelas até simpáticas casas de campo, pequenos hotéis, B&Bs e estabelecimentos de
acampamento e autoatendimento.
Uma viagem para a África do Sul é muito acessível, pois o rand sul-africano oferece grande
rentabilidade em relação à maioria das moedas mundiais, tais como o dólar dos EUA, o euro, a
libra esterlina, o iene e o iuane renminbi.

A África do Sul oferece experiências inesquecíveis

Publicidade e informações
O Turismo da África do Sul promove um amplo marketing, publicidade e campanhas on-line e faz
uma boa utilização dos meios de comunicação eletrônicos para promover e manter o
conhecimento de como um destino como a África do Sul pode ser realmente maravilhoso. Você
pode utilizar isto para ajudá-lo a promover a África do Sul.
A África do Sul tem uma classificação muito alta dos índices de satisfação dos visitantes e é
única no seu grande número de visitas repetidas; o crescente status como um "destino de
escolha" está refletido nas muitas distinções que o país tem recebido ao longo dos anos.

Com informações especializadas sobra a África do Sul, você e a sua agência também serão um
"destino de escolha" e receberão novamente muitos visitantes.

Experiência única e inesquecível
A África do Sul orgulha-se das suas quase incontáveis maravilhas e experiências. Realmente há
algo para todos.

A atração
Utilize os 10 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA VISITAR A ÁFRICA DO SUL como os seus pontos
de venda exclusivos. Resumidamente, estes pontos importantes são:

Acessibilidade
Vida selvagem
Praias
Beleza paisagística
Simpatia
Clima
Atividades de aventura
História
Excelente infraestrutura turística
Turismo responsável

As 10 principais experiências

Campo de batalha de Isandhlwana

Agora, vamos falar sobre as 10 principais experiências na África do Sul (apesar de existirem
muitas é difícil escolher apenas 10!).

Esplendor paisagístico
A África do Sul tem algumas das mais diversificadas e espetaculares paisagens do mundo.
Esperam por você milhas de praias douradas e uma linha costeira preservada; montanhas e
desfiladeiros de montanha impressionantes; 19 parques nacionais; reservas de ida selvagem
repletas de grandes animais e centenas de pássaros; florestas seculares; áreas semidesérticas;
oceanos e rios; pastagens continuas; e campos de flores naturais - todas facilmente acessíveis e
à espera de serem exploradas.

Winelands
Os vinhedos da África do Sul produzem alguns dos melhores vinhos do mundo há mais de 300
anos. As regiões vinícolas se estendem desde o Cabo Ocidental até o Cabo Setentrional, onde os
seus clientes podem degustar o vinho nas propriedades mundialmente famosas ou nas
preciosidades pouco conhecidas, ou visitar os nossos itinerários do reconhecido porto e brandy.
Onde há ótimos vinhos, há também boa comida – assim sendo Saúde e Bom Apetite!

Safáris
A África do Sul possui alguns dos melhores e mais acessíveis destinos de safári no mundo. Os
visitantes podem participar de um safári de classe internacional com tudo incluído, acomodações
privadas e premiadas, passeios guiados para observação de vida selvagem ou irem sozinhos a
uma das nossas reservas privadas de vida selvagem e para os parques nacionais. Eles
encontrarão os Big Five em muitos deles - búfalo, elefante, leão, leopardo e rinoceronte.

Parque Nacional Kruger
Não é possível vencê-lo. Do tamanho de Israel ou do País de Gales, com muitas opções
diferentes de acomodações para todos os bolsos, é uma das mais antigas e mais famosas
reservas de vida selvagem do mundo e está repleta de animais. Dirigir por conta própria é uma
maravilhosa opção - não existe nada igual como sermos levados pela estrada e estar frente a
frente com uma manada de elefantes, um "passeio" de girafas, um soberbo grupo de leões, um
"deslumbrante" grupo de zebras, um leopardo solitário ou um enorme rinoceronte. Mas não se
preocupe; diga ao seu cliente para se manter no carro, respeitar o espaço dos animais e apenas
fotografar.

Locais de batalha, arte rupestre e campos de batalha históricos
Os seus clientes podem visitar os nossos principais locais de batalha e museus e seguir as
pegadas de alguns dos maiores símbolos da liberdade da era moderna, tais como Nelson
Mandela, Oliver Tambo e Mahatma Gandhi, entre muitos outros. A arte rupestre da África do Sul
é das melhores e mais acessíveis no mundo, e existem muitos campos de batalha onde os
bôeres combateram os zulus, os zulus enfrentaram os britânicos e os britânicos combateram os
bôeres.

Esplendor marinho
Em que outro local é possível velejar ao lado de uma baleia, ou observar as mães baleias
aquecerem e enrolarem os seus filhotes; olhar nos olhos os diferentes tipos de tubarões;
mergulhar em gaiola para observar os grandes tubarões brancos; ficar encantado com os

amistosos pinguins ou com os saltos dos golfinhos; experimentar alguns dos melhores
mergulhos e mergulhos com snorkle do mundo; observar as tartarugas gigantes a colocar os
ovos nas praias desertas; ou ver os filhotes correrem desesperadamente para o mar?

Conhecendo os locais
Os visitantes podem passar algum tempo em Soweto ou em uma cidade do município (eles
ficarão maravilhados com as atividades e experiências oferecidas); pernoitar ou passar um dia
em uma aldeia cultural zulu; admirar os complexos trabalhos, anéis de pescoço em metal e
murais únicos de arte geométrica do povo de Ndebele; desfrutar da hospitalidade rural da África
do Sul, ou apenas conversar com os nativos locais onde quer que seja – os seus clientes ficarão
maravilhados com a disponibilidade e simpatria dos sul-africanos para com os visitantes.

Retrato de uma mulher do Cabo Ocidental

Atividades ao ar livre
Um clima maravilhoso e ensolarado na maior parte do tempo, locais espetaculares, grandes
aventuras com muita emoção (incluindo o maior salto de bungee jump do mundo pulando de
uma ponte), rafting, rapel, caminhadas, cavalgada, parapente e passeios 4x4 – a África do Sul é
conhecida como o centro da aventura do mundo.

Satisfazer os sentidos
O modo de relaxar e de rejuvenescer na África do Sul. Os visitantes descobrirão refúgios de
saúde e bem-estar, muitos deles internacionalmente premiados, em todo o país. A maioria utiliza
óleos e ingredientes nativos para ajudar os clientes tensos de corpo e mente - na praia, na mata,
no hotel, ou onde quer que estejam.

Ritmo urbano

Experimente o ritmo único das nossas cidades ao sentir a batida ao vivo do kwaito, hip hop ou
jazz num clube noturno, bar ou num bar da cidade (taberna) local; divirta-se nos nossos teatros;
jogue nos nossos cassinos chiques; visite os nossos museus e as nossas galerias de arte únicos;
faça compras nos reluzentes shoppings ou nas feiras de artesanato africanas; ou jante nos
nossos fabulosos restaurantes.

O que você precisa saber
Os visitantes podem fumar na África do Sul?
Sim, mas existem restrições rígidas. É proibido fumar em espaços públicos, mas existem
frequentemente áreas designadas onde as pessoas podem fumar. Os menores de 18 anos de
idade não podem entram nas áreas designadas de fumar ou comprar cigarros.
Os cartões de crédito são aceitos com facilidade?
Sim, quase em todos os lugares. Visa e MasterCard são os mais comumente aceitos.
Cartões de memória, baterias e outros acessórios das câmeras estão facilmente
disponíveis?
Sim, mas é sempre recomendável levar carregadores complementares, especialmente se os
visitantes vão para as matas ou áreas remotas.
O que significam exatamente pradaria e savanas?
Significam áreas de selva natural, tais como parques naturais ou reservas de vida selvagem.
Os meus clientes precisam levar binóculos?
Sim, é absolutamente essencial se eles pretendem tirar partido da melhor experiência da África
do Sul. Aconselhe-os a comprarem utensílios que sejam leves.

