خاطرات خوش سفر

تاریخ حرکت :
از  27اسفند  1397تا پایان
تعطیالت فروردین 1398
Ref:SFQR18 9N

تور بزرگ آفريقاي جنوبي  9شب و 10روزه
 4شب کیپ تان  3+شب پارک جنگلی 2 +شب ژوهانسبورگ
همراه با گشت تمام روز سان سیتی

 4شب اقامت در کیپ تان
روز اول  :ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت ،
روز دوم  :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای تور تمام روز منطقه  Hout Bayو گشت کشتی جهت بازدید از جزیره فوک های دریایی سپس حرکت به سمت منطقه
 Cape Peninsulaو منطقه کیپ پوینت  ،بازدید از دماغه امید نیک  ،مزرعه شتر مرغهای آفریقایی  ،محل تجمع پنگوئن های مخصوص آفریقایی ( پنگوئن
های منطقه گرمسیری).
روز سوم  :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای گشت نیم روز شهر کیپ تان (استادیوم فوتبال جام جهانی  ،منطقه بوک آپ  ) Table Mountain ،سپس حرکت به
سمت  Signal hillsدر ادامه حرکت به سمت مرکز خرید  ، V&A Waterfrontمسافرین راسا به هتل باز می گردند،
روز چهارم  :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای گشت هلیکوپتربر فراز شهر کیپ تان و سپس بازدید از  kirstenbosch gardensو در ادامه عزیمت به شهر و
منطقه زیبای  ( Stellenboschمزارع انگور  ،تست پنیر  ،و  ) ....سپس بازگشت به مرکز خرید ، Canal Walk
روز پنجم  :صرف صبحانه در هتل ،تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه جهت ترک کیپ تان به مقصد ژوهانسبورگ .

 3شب اقامت در پارک جنگلی
روز پنجم  :ورود به هتل پارک جنگلی و تحویل اتاق  ،اجرای گشت سافاری در ساعت(16: 30بمدت  3ساعت)  ،سپس بازگشت به هتل و صرف شام به صورت
منوی انتخابی .
روز ششم  :بیداری در ساعت  05:00صبح و اجرای گشت دوم سافاری  05:30صبح با اتومبیل های مخصوص سافاری (بمدت  3ساعت )  ،بازگشت به هتل و صرف
صبحانه در هتل  ،و وقت ازاد و سپس صرف شام در هتل به صورت منوی انتخابی .
روز هفتم  :صرف صبحانه در هتل ،گشت تمام روز بازدید از ریزورت سان سیتی همراه باورودیه و برگشت به هتل ساعت  17:30بعدازظهر وصرف شام در هتل به
صورت منوی انتخابی .
روز هشتم  :صرف صبحانه در هتل  ،سپس تخلیه اتاق و حرکت بسمت ژوهانسبورگ در مسیر بازدید از دهکده فرهنگی لسدی و آشنایی با نحوه زندگی و شو
مربوط به اقوام قدیمی آفری قای جنوبی در ادامه بازدید از پارک شیرهای سفید آفریقایی و لمس بچه شیرها و یوزپلنگ در این مجموعه.

 2شب اقامت در ژوهانسبورگ
روز هشتم  :ورود به هتل و اخذ اتاق و استراحت ،م سافرین می توانند با هماهنگی راهنمای تور جهت استفاده از برنامه هایی که در میدان ماندال و سند تان سنتر اجرا
می شود اقدام نمایند،
روز نهم  :صرف صبحانه در هتل ،بازدید از شهر پرتوریا شامل  Church Sq., Union Building,بعدازظهر بازدید از مسجد ترک های مقیم ژوهانسبورگ
( مسجد نظامیه ) و صرف ناهار در رستوران ترکیه ای ( هزینه ناهار به عهده مسافرین می باشد ) سپس حرکت بسمت مرکز صنایع دستی  Cambanosبازگشت
به هتل در ساعت  17:00و استراحت .
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روز دهم  :صرف صبحانه در هتل ،تخلیه اتاق و ترانسفر به سمت فرودگاه ژوهانسبورگ و ترک آفریقای جنوبی به مقصد ایران.

نوع تور

 9شب و  10روزه

هتلهای4و  5ستاره Luxury

کودک با تخت

کودک بدون تخت

 7-12سال

 6-2سال

1100دالر
+

هرنفر دراتاق دبل

سینگل

 2500دالر

3790دالر

2090دالر

+

+

+

نرخ بلیط هواپیما

نرخ بلیط هواپیما

نرخ بلیط هواپیما نرخ بلیط هواپیما

امکانات تور:
صبحانه به صورت بوفه باز در تمام هتلها  3وعده شام درهتل پارک جنگلی +راهنمای فارسی زبان  +ترانسفر فرودگاهی  +بلیط هواپیمائی قطر یا امارت  +اجرای
کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های بازدید همراه با ورودیه ها  +اخذ ویزای کشور آفریقای جنوبی +ترانسفر هوایی بین شهرهای کیپ تان و
ژوهانسبورگ +پرداخت هزینه ویزا وهزینه انگشت نگاری شرکت . VFS
مدارک الزم  2 :قطعه عکس رنگی 4 x 3با زمینه سفید  +اصل پاسپورت با  7ماه اعتبار امضاء شده توسط صاحب گذرنامه  +معرفی شغل مسافر در سربرگ محل
کار/شرکت بصورت ترجمه شده با ذکرتاریخ شروع به کار،،سمت،،میزان حقوق و مدت زمان مرخصی  +نامه اشتغال به تحصیل برای دانشجو ها و دانش آموزان +
پرینت حساب بانکی  3ماهه آخر مسافرین به التین از بانک  2 +نسخه ترجمه شناسنامه کودکان زیر  18سال)1نسخه از ترجمه های شناسنامه بایستی به تائید
دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده باشد)  +حضورمسافر زمان تحویل مدارک به سفارت الزامی میباشد..
نرخ نوزاد /300 :سیصد دالر

با توجه به نوسانات نرخ ارز بر روی سیستم صدور بلیط (آمادئوس) امکان تغییر نرخ بلیط
هواپیما وجود خواهد داشت .لذا خواهشمندیم در صورت تمایل  ،با همکاران ما همکاری
های الزم را مبذول فرمایید.
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برنامه پروازی قطر ایرویز
QR499
QR1369
QR1364
QR490

IKA-DOH
DOH-CPT
JNB-DOH
DOH-IKA

18MAR
19MAR
28MAR
29MAR

2250 0030+1
0145 1105
1310 2305
0050 0429

: هتلها

Cape Town

Marriott Crystal Tower
hotel and SPA 5 star

www.marriott.com/hotels/travel/cptyr-african-pride-crystal-towers-hotel-andspa/

Pilanesberg

The Kingdom Resort
( 4 Star )
Radisson Blu Sandton
hotel 5 star

https://www.thekingdomresort.co.za/

Johannesburg

www.khateratekhosh.com

https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg
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