


Objetivo	
Criar	uma	imersão	na	Cidade	do	Cabo	(Cape	Town/
África	do	Sul)	e	arredores	(10	dias/	9	noites),	que	junte	
lazer,	aprendizagem	acadêmica	e	mão	na	massa,	usando	
uma	das	cidades	mais	complexas	do	mundo	como	sala	
de	aula.		

07	a	16	de	OUTUBRO	de	2019



DIA	1
•	Recepção,	em	Cape	Town.  
 

•	Check	in	circle	
Como estamos?
Como chegamos? 
		

•	Jantar.	



DIA 2
• Viagem	até	o	Cabo	da	Boa	Esperança.		
Reflexão	sobre	EMPREENDEDORISMO.	  
 
•	Aula	de	Surf.  
 
•	Jantar.



DIA 3

“PLANETARY	BOUNDARIES”	E	SISTEMAS	
COMPLEXOS 
Um	dos	mais	vibrantes	espaços	de	“co-working”,	no	
Water	Front,	e	o	Jardim	Botânico	de	Kirstenbosch	são	
usados	como	sala	de	aula.



DIA 4

Caminhada	até	o	topo	da	“Table	Mountain”.	
Tema	do	dia:	CIDADES.



DIA 5

ENERGIAS	RENOVÁVEIS 
A	cidade	de	Stellenbosch	é	usada	como	sala	
de	aula.	Visita	à	universidade,	seguida	de	
degustação	de	vinhos	locais,	em	uma	fazenda	
biodinâmica.



DIA 6

CADEIA	ALIMENTAR	
Este	será	o	tema	do	dia,	usando	o	
Sustainability	Ins`tute	como	sala	de	aula.		
Um	workshop	de	tambores	africanos	nos	
conecta	com	a	terra.



DIA 7

Dia	livre	e	círculo	de	fechamento	da	primeira	
etapa	da	viagem	com	uma	discussão	sobre	
nossos	aprendizados.	
No	dia	seguinte,	par`mos	para	a	savana	
africana.



DIA 8 ao DIA 10

BIODIVERSIDADE	e	BIOMIMETISMO		
A savana africana é usada como sala de 
aula, em um safari exclusivo. 
O Dia 10 é a data da nossa partida de 
volta para casa.  



INVESTIMENTO		
HOSPEDAGEM	NO	CENTRO	DA	CIDADE	/	QUARTOS	
COMPARTILHADOS	(x4	OU	x6)		
hpps://www.91loop.co.za/	ou	similar.		
Safari	-	Kariega	Shawari	ou	similar.	

US$	3,900.00	(valor	à	vista)		
Três	mil	e	novecentos	dólares	americanos	por	pessoa.



INVESTIMENTO

INCLUSOS:		
Pensão	completa	(café	da	manhã,	almoço	e	jantar), 
nos	dias	1,	2,	8,	9	e	10.		
Meia	pensão	(café	da	manhã	e	almoço),	nos	dias	3,	4,	5,	6	e	7.		
Toda	a	hospedagem	e	todos	os	traslados	(inclusive	aéreo	interno	
Cape	Town/Safari/Cape	Town).		

NÃO	INCLUSOS:		
Passagem	aérea	internacional	(chegada	a	Cape	Town/retorno	a	
par`r	de	Cape	Town),	bebidas	alcoólicas,	refeições	+	bebidas	+	
transporte	no	seu	tempo	livre.



NÃO	PERCA	ESTA	OPORTUNIDADE	E	
CONSTRUA	NOVOS	PARADIGMAS!



MODELO	–	IMERSÃO	EM	5	CAMADAS

LAYER	1	–	EXPOSIÇÃO	A	PONTOS	DO	TURISMO	CONVENCIONAL.

LAYER	2	–	EXPERIÊNCIAS	NÃO	ACESSÍVEIS	AO	TURISTA	COMUM.

LAYER	3	–	ENCONTROS	COM	EMPREENDEDORES	E	PESSOAS	INSPIRADORAS	LOCAIS.

LAYER	4	–	100%	DA	FACILITAÇÃO	/	AULAS	TEMÁTICAS	LIDERADAS	POR	FACILITADORES	QUE	TENHAM,	NO	
MÍNIMO,	MESTRADO.

LAYER	5	–	CÍRCULOS	DIÁRIOS	DE	REFLEXÃO	E	COMPARTILHAMENTO	DO	APRENDIZADO.



CONSIDERAÇÕES	FINAIS

1-) Atividades diárias podem sofrer mudanças de acordo com o clima.

2-) Deslocamento aéreo (voo Cape Town/Port Elizabeth/Cape Town + van) para a região do safari (próximo a Port Elizabeth) incluso no preço.

3-) USS 3,900.00. A programação tem início apenas se o grupo de 15 alunos pagantes se consolidar até 15/01/2019, quando as remessas de dinheiro para 
a África do Sul se iniciam.

4-) Bebidas alcoólicas não inclusas.

5-) Acomodação compartilhada (quartos de até 8 pessoas em Cape Town e quartos duplos na região do safari). Acomodação em Cape Town - Loop 91 ou 
similar, na região do safari, próximo a Port Elizabeth - Kariega Shawari ou similar.

6-) Refeições e transporte não estão inclusos durante o tempo livre do participante. Após a última atividade oficial do dia, o participante é levado de volta à 
acomodação, quando pode aproveitar seu tempo na cidade como quiser, por conta própria. A agenda de tempo livre segue desta forma: dia 3, após 15h / 
dia 4, após 15h / dia 5, após 16h30 / dia 6, após 16h / dia 7, dia inteiro livre, com jantar incluído. Dias 1, 2, 8 e 9 têm pensão completa).

7-) Voos internacionais para e a partir de Cape Town não estão inclusos. Participantes devem comprar voos para estarem disponíveis para o inicio do 
programa no dia 07/10/2019, às 15h. O programa se encerra em Cape Town, a partir das 17h do dia 16/10/2019.

Preencha o formulário de inscrição e envie para international@animaeducacao.com.br

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE

Programa	realizado	por	coffeebeansroutes.com	(logísjca	e	operação	financeira)	e	com	cerjficado	pelo	Sustainability	Insjtute.

https://conteudo.atake.com.br/Anima/1802/Formulario-de-Inscricao-Africa do Sul.doc



