
 

                                   
 
 

                                 
    تور افریقای جنوبی                               

 
 شب ژوهانسبورگ 2شب پارک جنگلی +   1 سان سیتی + شب 2+ کیپ تانشب  4               

 
 
 

 

 نام هتل شهر
 

 یک تخته دو تخته درجه هتل
 کودک با تخت

 سال 7-12
 کودک بدون تخت

 سال 2-6

 شب 4 کیپ تاون
 

Marriott 
Crystal Tower 
hotel and SPA 

 

*5 

 

 
 
 
 
 
 دالر  2190
 

 + بلیط

 
 
 
 
 

 دالر + 2690
 بلیط 

 
 
 
 
 

دالر +  1890
 بلیط 

 
 
 
 
 

دالر +  890
 بلیط

 شب 2 سیتیسان 

 

The Cascades 
Hotel 

5* TOP 

 شب 1 پارک جنگلی

 
KWA Maritane LUX *4 

 ژوهانسبورگ
 

Radisson Blu 
Sandton 

TOP *5 
 

 خدمات تور
 

وعده شام درهتل پارک جنگلی + راهنماي فارسي زبان + ترانسفر فرودگاهي + بلیط هواپیمائي  1صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتلها ، 

+ اخذ ویزاي  همراه با ورودیه ها و گشت هلیکوپتر در کیپ تان بین المللی + اجرای کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های بازدید

 و سفارت+ بیمه حوادث مسافرتی  vfsپرداخت هزینه +یپ تان به ژوهانسبورگكشور آفریقاي جنوبي+ ترانسفر هوایی بین شهرهای ک
 

 

 :توضیحات
 

    

. سال بعهده مسافراست 60 یو باال ازیبا پوشش کرونا با مبلغ باال در صورت ن یلیتکم مهیترجمه مدارک و ب نهیهز  

 .باشدیکنترل پاسپورت بعهده مسافرو آژانس ثبت نام کننده م تیمسئول
 

 :مدارک الزم 
 (دیسفید )جد  نهیبا زم  x 4 3قطعه عكس رنگي2  -
 و امضاء شده توسط صاحب گذرنامه سفر  انیماه اعتبار پس از پا 6اصل پاسپورت با حداقل -
  مسافر مدارک شغلی -

 نش آموزان دانشجو ها و دا یبرا لینامه اشتغال به تحص-

آن از بانک تا  افتیاز زمان در یبانک نتیاز بانک ) اعتبار پر یسیماهه آخر به انگل 3 یحساب بانک نتیپر-

 باشد (  یروز م 5به سفارت فقط  هیزمان ارا

 دیبه تائ یستیشناسنامه با ینسخه از ترجمه ها 1فقط که  سال 18 رینسخه ترجمه شناسنامه کودکان ز 2  -

 .باشد دهیو وزارت امور خارجه رس یدادگستر

 .باشدیم یمدارک به سفارت الزام لیضورمسافر زمان تحوح -
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روزه 10شب و  9آفریقاي جنوبي برنامه سفر

شهریور9  

 و

شهریور 23  



  
 (Marriott Crystal Towers 5star Top)شب اقامت در کیپ تان 4

 روز اول :
 ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت ،  

 روز دوم :
 و گشت کشتی جهت بازدید از جزیره فوک های دریایی سپس حرکت به   Hout Bayصرف صبحانه در هتل ، اجرای تور تمام روز منطقه 

، مزرعه شتر مرغهای آفریقایی ، محل تجمع پنگوئن های و منطقه کیپ پوینت ، بازدید از دماغه امید نیک  Cape Peninsulaسمت منطقه  
 .مخصوص آفریقایی ) پنگوئن های منطقه گرمسیری(

 روز سوم :
 (  Table Mountainصرف صبحانه در هتل ، اجرای گشت نیم روز شهر کیپ تان )استادیوم فوتبال  جام جهانی ، منطقه بوک آپ ،  

 ، مسافرین راسا به هتل باز می گردند،   V&A Waterfrontدر ادامه حرکت به سمت مرکز خرید   Signal hillsسپس حرکت به سمت 
 روز چهارم :

و در  Kirstenbosch Gardenصرف صبحانه در هتل، اجرای گشت هلیکوپتر بر فراز شهر کیپ تان ، سپس  بازدید از پارک گیاه شناسی  
 و نهایتا بازگشت به  Canal Walkو بازدید از مزارع انگور و پنیر بازگشت به مرکز خرید   Stellenboschادامه بازدید از شهر زیبای 

 .18هتل در ساعت 
 روز پنجم :

 صرف صبحانه در هتل،  تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه جهت ترک کیپ تان به مقصد سان سیتی . 

 (Cascades 5star Top)شب اقامت در سان سیتی 2
 روز پنجم : 

 ورود به فرودگاه ژوهانسبورگ و عزیمت به سمت سان سیتی به صورت زمینی در مسیر بازدید از پارک شیرهای سفید آفریقایی و سپس 
 ادامه مسیر به سمت هتل سان سیتی. تحویل اتاق و استراحت.

 روز ششم :
 صرف صبحانه درهتل ، وقت آزاد و استفاده از تفریحات ریزورت سان سیتی استفاده از  پارک آبی جهت میهمانان هتل های سان سیتی   

 قابل تهیه می باشد.  Entertainment Centerرایگان می باشد. بلیط سایر تفریحات سان سیتی در 
 روز هفتم :

 به سمت هتل در پارک جنگلی به صورت زمینی ) در حدود نیم ساعت (   صرف صبحانه در هتل ،  تخلیه اتاق و حرکت 

 )پیالنزبرگ دومین پارک جنگلی بزرگ حفاظت شده ملی  (KWA Maritane 4star Luxury شب اقامت در پارک جنگلی) 1

 آفریقای جنوبی میباشد(
 ساعت( ، سپس بازگشت به هتل و  3)بمدت 16: 30اجرای گشت سافاری در ساعتورود به هتل پارک جنگلی و تحویل اتاق ،  روز هفتم:

 صرف شام به صورت منوی انتخابی.
 روز هشتم :

 صبح و حرکت به  سمت ژوهانسبورگ بصورت زمینی  9صبح و صرف صبحانه در هتل ، تحویل اتاق ها در ساعت  7:00بیداری در ساعت  
 و ادامه مسیر به سمت هتل Cambanosدر مسیر بازدید از  مرکز صنایع دستی 

 (Radisson Blu Sandton 5star Top) شب اقامت در ژوهانسبورگ 2
 روز هشتم :

 ورود به ژوهانسبورگ و ترانسفر به سمت هتل و تحویل اتاق و استراحت، در ادامه مسافرین می توانند با همراهی راهنمای تور از  
 میدان نلسون ماندال و سندتان سنتربازدید نمایند.

 روز نهم  :
 . سپس بازگشت به هتل  17صرف صبحانه در هتل، بازدید از شهربازی گلدریف سیتی و استفاده از امکانات این مجموعه تا ساعت  

 روز دهم : 
 ران .صرف صبحانه درهتل ، تحویل اتاق ها و ترانسفر به سمت فرودگاه جهت عزیمت به ای

 


