
 
 

Espetacular por natureza 
 

O ABC DE PLETTENBERG BAY 
 
 
 
Plettenberg Bay em Bitou faz parte da renomada rota chamada Garden Route (Rota Jardim) na província do 
Cabo Ocidental (Western Cape). Com frequência, acredita-se que “a natureza criou uma moradia encantada 
neste lindo lugar”, pois Plettenberg Bay oferece praias douradas que conservam a sua beleza natural, um 
clima perfeito e uma ampla variedade de atividades que você sempre sonhou fazer. 
 
As espetaculares florestas ao pé das montanhas de Outeniqua e Tsisikamma são o portal de entrada à 
incrível riqueza dos indígenas de Plettenberg Bay e Bitou.  
 
Aqui o homem antigo perseguira suas presas e deixara, assim, as suas pegadas na história. Hoje é a 
moradia dos elefantes da floresta de Knysna, da abundante variedade de pássaros e da imensa flora da 
região: delicados ecossistemas em pântanos e lagoas, árvores enormes e uma baía o suficientemente 
grande para as baleias dos oceanos do sul darem à luz e cuidarem de sua cria.  
 
Submerso num clima de eterna primavera, Bitou é naturalmente espléndido e convida-o a mergulhar no calor 
que oferece o ano todo e a desfrutar da sua espetacular beleza natural. 
 
 
Adrenalina 
 
Os mais aventureiros encotrarão aqui opções de todo tipo de esportes, que emocionarão ainda os mais 
atrevidos procuradores de adrenalina. 
 
Os penhascos e praias magníficos oferecem visitas nas covas e também muita aventura: rapel, kloofing e 
alpinismo. Os rios e o mar infindável prometem aventuras inesquecíveis: kayaking, navegação, mergulho, 
surfe, wave jumping e boardsailing. As florestas, os parques nacionais e as reservas naturais proporcionam 
caminhadas e trilhas de bicicleta pelas montanhas. 
 
 
Aeroporto 
 
Plettenberg Bay possui um único aeroporto dentro de um raio de 100 km. Em Cidade do Cabo pegue um 
avião a George e depois alugue um carro e dirija durante uma hora pela rodovia N2.    
 
 
Experiências com animais 
 
Plettenberg Bay e os arrededores oferecem uma miríade de experiências com os animais, do menor ao 
maior, quer da terra, quer do mar. Não perca os encontros com animais amigáveis nos santuários mundiais 
dos felinos, das aves, dos macacos, e ainda dos Big Five! Além disso, possuímos duas reservas que 
oferecem caminhadas, passeios a cavalo e roteiros incríveis. 
 



 
Baía Formosa 
 
O coração de Bitou é Plettenberg Bay. Foi chamada Baía Formosa pelos primeiros exploradores portugueses 
que em 1630 tornaram-se os primeiros povoadores europeus na África do Sul. 
  
 
Praias 
 
Você poderá desfrutar de espaços infindáveis de areia dourada com rochas que adentram no mar. As baías 
oferecem aos esportistas entusiastas e aos que admiram o sol uma incrível oportunidade para tirar as 
melhores férias: natação, pesca, surfe e windsurfe, caminhadas, mergulho scuba e snorkel. 
 
 
Covas e cavernas 
 
Descubra o passado para predizer o futuro! A região de Bitou oferece maravilhas arqueológicas de 
importância internacional. Os resultados de escavações revelaram que as covas e cavernas tinham sido 
habitadas pelos indígenas Khoisan e seus antepassados por mais de um milhão de anos na Idade de Pedra. 
 
Aliás, as escavações feitas em Matjies River Rock Shelter –ao oeste da boca do rio Matjies em Keurboom 
Strand–  e em Nelson Bay Cave permitiram a descoberta de muitos artefatos utilizados pelos povos que 
habitaram tempo antes que os Khoisan. 
 
O rio Salt também tem sido foco de atenção por causa da descoberta única de fósseis invertebrados da 
época do antigo continente de Gondwana.  
 
 
Mergulho 
 
Descubra as baleias, golfinhos e muita mais vida marinha nas águas sul-africanas! Da mão de nossos 
primeiros operadores de turismo marítimo você tem muitas opções: navegar em barcos que se aproximam a 
50 metros das baleias e dos golfinhos; fazer mergulho em jaulas para ver as focas, os animais mais 
inquisidores do litoral; experimentar cruzeiros que seguem estritos códigos de responsabilidade em serviços 
turísticos e de experiência marítima. Apoio a pesquisa e educação. 
 
 
Parque e santuário de elefantes 
 
Tenha o seu próprio encontro com os elefantes! Experientes guias os levarão ao mais profundo 
conhecimento destes animais através de seus relatos fascinantes. Caminhe com os elefantes e entre num 
mundo diferente… o mundo deles no Parque de Elefantes, na rodovia N2 em direção a  Plettenberg Bay, e o 
Santuário de Elefantes em The Crags. 
 
 
Gourmet 
 
Bitou e os arredores de Plettenberg Bay oferecem sabores infinitos e uma variedade assombrosa de 
estabelecimentos: cafés, bares, bistrôs e estabelecimentos para jantar. Há também um número de feiras 
locais onde poderá encontrar produtos de fazenda ou, simplesmente, desfrutar de frutos do mar bem frescos. 
 
 
Luas de mel – Começos maravilhosos 
 
Deixe que Bitou exerça sua magia como nos contos de fadas no dia mais importante de sua existência, e no 
começo de uma nova vida: nós faremos com que cada momento brilhe ainda mais. Plettenberg Bay oferece-
lhe a possibilidade de alcançar seu sonho de casamento e sua lua de mel em qualquer momento do ano, 
graças ao clima moderado e aos raios solares que não cessam de brilhar.  
 
 
Hoi- San 
 



O povo Khoi do Cabo teve sua origem na região norte de Botswana, mas no começo da nova era Cristiana 
migraram ao sul e estabeleceram-se nas proximidades do rio Vaal. Levaram com eles os rebanhos de gado e 
ovelhas que tinham protegido dos nativos do leste da África. 

Ao redor de dois mil anos antes de Cristo, o povo desta comunidade sofrera fraturas. O clã Korana ficou na 
região central da África do Sul, enquanto o clã Namqua se estabeleceu em Namaqualand no oeste e o clã 
Khoikhoi deslocou-se ao sul e depois ao oeste no Cabo de Boa Esperança. 

Na época em que os exploradores europeus passavam pelo Cabo das Tormentas, já havia matrimônios entre 
os Khoikhoi e os hunter-gathered San (Bushmen), originários da região. Ao longo do tempo, as diferenças 
entre os dois grupos foram se dissolvendo. Porém, os Khoikhoi continuaram esfolando o gado enquanto os 
San seguiram caçando com arcos e flechas envenenadas. Os descendentes das duas comunidades ainda 
moram em Kranshoek. 

Venha compartilhar e descobrir ainda mais sobre essas comunidades fazendo uma visita de inspiração 
africana a Kranshoek!   

 
Localização 
 
A localização é sempre fundamental. Plettenberg Bay e os seus arredodes ficam a uma hora do aeroporto de 
George e a duas horas de Port Elizabeth. Sua favorecedora localização lhe permitirá conhecer as maravilhas 
que há nos arredores, da rodovia/rota 62 à rodovia N2, e as ofertas e atividades turísticas que esta região 
tem para dar. 
 
 
Nature’s Valley 
 
Experimente a beleza e a diversidade da natureza da maneira mais sublime. Caminhe por entre as altas 
árvores nas florestas indígenas, obtenha uma única vista voando por cima das árvores ou bem caminhe pelo 
evocativo litoral. 
 
 
Pansy Shell 
 
Pansy Shell é uma pequena e especial criatura que só pode ser encontrada ao longo do litoral de Plettenberg 
Bay. É um membro frágil da família do mar, com pétalas características e leva uma estrela branca no centro. 
As conchas Pansy são protegidas e não deveriam ser tiradas do seu habitat. Se você encontrar uma destas 
belas conchas, acredita-se que você se sentirá estimulado pela alegria vivida no passado e poder, assim, 
encher o futuro de promessas. 
 
Pólo 
 
Plettenberg Bay é o lar do pólo – o rei dos esportes. Durante a Páscoa e em dezembro, realizam-se aqui 
torneios internacionais. Um número de complexos de pólo fornecem quatro campos, 50 m x 100 m, 
totalmente equipados e com clínica veterinária. Além disso, há uma pista de exercício de areia de um 
quilômetro e paddocks de até 300 cavalos. Pessoas experimentadas cuidam dos cavalos e veterinários estão 
permanentemente de plantão. Possuem pôneis profissionalmente treinados para responder as necessidades 
de qualquer esportista. Os jogadores devem vir equipados com sua própria roupa de pólo.  
 
 
Reserva Natural Robberg  
 
Você poderá, da Reserva Natural Robberg, desfrutar de uma vista incrível para avistar os golfinhos e baleias 
que jogam perto dos penhascos. Os amantes do ar livre poderão pescar e fazer caminhadas de diversas 
durações: 45 minutos, 2 horas ou ainda 4 horas. Experientes guias os acompanharão nos tours, nas covas, 
dando-lhe toda a informação relacionada com a geologia, arqueologia e a vida marinha da reserva. 



 

Eventos inesquecíveis 
 

Plettenberg Bay e os arredores também lhe oferecem modernas facilidades, únicas na região, para 
conferências e banquetes. A nossa combinação de facilidades, serviço individualizado e atenção ao detalhe 
asseguram experiências produtivas e inesquecíveis. 

 
Vê de Vukani 
 
Vukani Wines Cellar é o mais austral clube de celeiro da província de Western Cape e produz uma coleção 
seleta de vinhos na provincia Southern Cape. Vukani – que significa “acordar” – encarrega-se de apoiar e 
provomer a educação para  o desenvolvimento da viticultura e a produção de vinho. O vinhedo local, Bramon 
Vineyard, oferece almoços ao ar livre nos vinhedos e degustação de vinhos. 
 
 
Baleias 
 
O primeiro avistamento de baleias do ano passado foi a finais de fevereiro e depois em junho, mas as 
melhores oportunidades para ver estes espetaculares animais marinhos acontecem durante o inverno e a 
primavera. As baleias dos oceanos do sul chegam a estas águas calmas para darem à luz e cuidarem de sua 
cria. Durante o ano todo, Plettenberg Bay oferece-lhe excelentes facilidades para observar baleias minky e 
humpback e orcas (baleias assassinas) de pontos ideais ao longo do litoral. 
 
E também os golfinhos e as focas podem ser vistos o ano inteiro! Não perca estas experiências espetaculares 
de barco ou na costa. As pesquisas mostraram que 10% de baleias hump back e os golfinhos bottlenose 
podem ser avistados de Plettenberg Bay e arredores. Os melhores pontos de avistamento de baleias são a 
península de Robberg, passeio de Beachy Head, das rocas na Ilha de Beacon, do monumento de Van 
Plettenberg e da praia de Keurboom. 
 
Casamento e outras celebrações 
 
Celebração de casamentos, aniversários, o evento de caridade do ano, todo evento merece brilhar. E para 
isso é necessário um serviço e atenção ótimos junto a uma cozinha memorável. 
 
Nossas belas praias junto da floresta encantada, as majestosas montanhas e as reservas naturais criam, sem 
dúvida nenhuma, uma mistura cheia de contrastes para todas as preferências.  Planejar a sua celebração de 
casamento aqui tem a vantagem de compartilhar umas férias incomparáveis com sua família e amigos. Seu 
casamento ou qualquer outro evento serão inesquecíveis graças aos estabelecimentos de hospedagem de 
nível internacional e a grande quantidade de atrações turísticas. 
 
Fator-X 
 
Plettenberg Bay possui uma grande quantidade de caraterísticas inexplicáveis: únicas atrações turísticas que 
garantem uma experiência inesquecível na Cape Garden Route. Se você é fanático do golfe, não precisa ir 
além de Goose Valley nem longe dos percursos da região. Aqui você encontra campos de alto nível com 18 
buracos, imersos em um paisagismo deslumbrante. Sem deixar de mencionar as sagradas florestas de 
Tsitsikamma, as belas e únicas milenárias criaturas, a vibrante mistura de comunidades e culturas… 
 
 
Yellow wood trees, árvores de madeira amarela 
 
O Yellowwood, um dos verdadeiros ícones Plettenberg Bay, não é senão um exemplo das árvores mais 
misteriosas e honradas que com sua magnética presença orgulha a região. Ficar de pé ao lado de uma 
Yellow wood é uma experiência incomparável: ela fala à sua alma em uma língua indefinível, serena.   
Provavelmente a poderosa solidez das mais velhas árvores imediatamente satisfaça a nossa necessidade 
inata de segurança. Os líderes Khoisan e ainda seus antepassados da Idade de Pedra acreditavam na 
habilidade da árvore de transmitir sabedoria a todos os que se congregassem sob seus ásperos galhos. As 
florestas de Tsitsikamma e Outeniqua que rodeiam Plettenberg Bay oferecem uma oportunidade única de 
receber os sussurros destas árvores chamadas Yellowwood. 



 
 
Zen 
 
O turismo de Plettenberg Bay e Bitou dá as boas-vindas aos visitantes que chegam à nossa região e oferece 
a hospitalidade e a calidez da cultura africana misturadas com serviços de alta qualidade internacional. 
 
 


