
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 از شيراز و زيمبابوه آفريقاي جنوبي  استثنائیو ر لوکستو

 روزه14شب و  13
 شب آبشار ويکتوريا 3/ شب ژوهانسبورگ 1/شب پارک جنگلی 2/شب سان سيتی3/کيپ تانشب  4

 

 بليط + هزينه دالر  057:   نوزادنرخ 
 
 :خدمات تور 

 
وعده شام  3+ وبی وعده ناهار  در آفريقای جن 3. وعده شام  2 .هتلهادر تمام باز بوفه به صورت صبحانه  

ان گشت کشتی کاتامار .بليط .ترانسفر فرودگاهي  .راهنماي فارسي زبان  . در زيمبابوه فالا در هتل ويکتوري
اجرای کليه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های  .اينترنت  ا بايتگيگ 5سيم کارت رايگان به همراه  .

ترانسفر هوايی بين شهرهای کيپ .كشور آفريقاي جنوبيبار ورود  2اخذ ويزاي . اهمراه با وروديه ه بازديد
پرداخت هزينه  .ويکتوريا فال به ژوهانسبورگ .ژوهانسبورگ به ويکتوريا فال  .به ژوهانسبورگ تان 
 هزينه ويزای زيمباوه .VFSوهزينه انگشت نگاری شرکت  ی آفريقای جنوبیويزا

 

 ای ديدنی طبق برنامه باال و گشت هليکوپتر در شهرکيپ تان به عهده پرداخت وروديه کليه مکانه
 .می باشدآژانس 

 
 

 4 شب اقامت در کيپ تان (The Table Bay Hotel 5Star Luxury ) 

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

  شامل گذر از کنار ، اجرای گشت نيم روز شهر کيپ تان صرف صبحانه در هتل  :دوم روز
 سپس حرکت به(  Table Mountain،وتبال جام جهانی ، منطقه بوک آپاستاديوم ف

  V&A Waterfront اسکله و مرکز خريددر ادامه حرکت به سمت   Signal hillsسمت
سپس  10:77وقت آزاد جهت خريد تا ساعت   Sarayهت صرف ناهار در رستوران ترکيه ای ج

کشتی کاتاماران بر روی اقيانوس اطلس جهت بازديد از سواحل زيبای کيپ تان و تماشای گشت 
 .به هتل  غروب دلنشين آفتاب و سپس بازگشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تاريخ سفر اسفند28

 تخته 1هرنفر دراتاق  تخته 2هرنفر دراتاق  تلستاره ه
 کودک با تخت

 سال 0-12
 تختکودک بدون

 سال 2-6

ستاره  5تلهای ه
Luxury 

 دالر 4077
+ 

 نرخ بليط

 دالر 6077
+ 

 نرخ بليط

 دالر 3457
+ 

 نرخ بليط

 دالر 2057
+ 

 نرخ بليط

 استثنائی
 باسرویسی متفاوت



 

 

 
 
 
 
 
 

  : گشت موصوف به  ، اجرای تور تمام روز صرف صبحانه در هتلروز سومCape 
Peninsula  و بازديد از شهرHout Bay   گشت کشتی جهت بازديد از جزيره فوک اجرای و

و   Chapman’s Peak Driveگدر از جاده زيبای سپس (  Duiker island)های دريايی 
در ادامه صرف ، پنگوئن های آفريقايی ) پنگوئن های منطقه گرمسيری(بازديد از محل تجمع 

و دماغه اميد نيک حرکت به سمت بهترين رستوران های منطقه بولدرز و سپس  ناهار در يکی از
  بازگشت به هتل منطقه کيپ پوينت 

   روز چهارم : صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت هليکوپتر بر فراز شهر کيپ تان ، سپس
و در ادامه بازديد از شهر زيبای  Kirstenbosch Gardenبازديد از پارک گياه شناسی 

Stellenbosch   و بازديد از مزارع انگور و پنير بازگشت به مرکز خريدCanal Walk  و
 .10نهايتا بازگشت به هتل در ساعت 

  روز پنجم : صرف صبحانه در هتل، تخليه اتاق و حرکت بسمت فرودگاه جهت ترک کيپ تان به
 مقصد سان سيتی .

 

 3 شب اقامت در سان سيتی (The Palace of the Lost City Hotel 5Star 
Luxury ) 

  ورود به فرودگاه ژوهانسبورگ و عزيمت به سمت سان سيتی به صورت زمينی در  : پنجمروز
مسير بازديد از پارک شيرهای سفيد آفريقايی و سپس ادامه مسير به سمت هتل سان سيتی. 

 تحويل اتاق و استراحت.

  يحات ريزورت سان سيتی استفاده ، وقت آزاد و استفاده از تفرصرف صبحانه درهتل :  ششمروز
از  پارک آبی جهت ميهمانان هتل های سان سيتی رايگان می باشد. بليط ساير تفريحات سان 

 قابل تهيه می باشد.  Entertainment Centerسيتی در 

  استفاده از تفريحات ريزورت سان سيتی. جهتوقت آزاد در هتل ،  صرف صبحانه :  هفتمروز  

  در هتل ،  تخليه اتاق و حرکت به سمت هتل در پارک جنگلی به صبحانه صرف  : هشتمروز
 ساعت ( يک و نيم صورت زمينی ) در حدود 

  

 2  پارک جنگلیشب اقامت در( KWA Maritane Game Lodge 4Star Luxury ) 
 )پيالنزبرگ دومين پارک جنگلی بزرگ حفاظت شده ملی آفريقای جنوبی ميباشد(

  ساعت ،  3پارک جنگلی و اخذ اتاق سپس اجرای گشت سافاری به مدت  ورود به :   هشتمروز
 .صرف شام به صورت بوفه باز

  اجرای گشت دوم سافاری پارک جنگلی به صبح 75:77بيداری در ساعت : ساعت  نهمروز ،
اجرای گشت  16:77مدت سه ساعت سپس بازگشت به هتل صرف ناهار و استراحت در ساعت 

 جنگلی و نهايتا بازگشت به هتل و صرف شام در رستوران هتل.  سوم سافاری پارک

  صرف صبحانه در هتل ، تحويل اتاق ها در پس از و صبح  0:77روز دهم: بيداری در ساعت
 یدهکده فرهنگو حرکت به  سمت ژوهانسبورگ بصورت زمينی در مسير بازديد از  0ساعت 

ه حرکت بادامه  در یجنوب يقایآفر يمیاقوام قدمربوط به  نمايشو  یبا نحوه زندگ يیو آشنا یلسد
 در ژوهانسبورگ. هتل سمت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 1  ژوهانسبورگشب اقامت در ( (DaVinci Hotel 5Star Luxury  

  در ادامه ترانسفر به سمت هتل و تحويل اتاق و استراحت و ژوهانسبورگورود به :  دهمروز ،
 .از ميدان نلسون ماندال و سندتان سنتربازديد نمايندمسافرين می توانند با همراهی راهنمای تور 

 و ترک فرودگاه  سمت صرف صبحانه در هتل،  تحويل اتاق و حرکت به : يازدهمروز
 ژوهانسبورگ به مقصد شهر ويکتوريا در کشور زيمبابوه .

 

 3 آبشار ويکتوريا شب اقامت در (Elephant Hill Resort Hotel 4Star Luxury  ) 

 ورود به فرودگاه ويکتوريا و ترانسفر به سمت هتل وتحويل اتاق و استراحت ،  : يازدهمروز
 . صرف شام در هتل

 صرف صبحانه در هتل، گشت پارک ملی  : دوازدهم روزVictoria Falls    و حضور در. 
 سپس بازگشت به هتل و استراحت و صرف شام در هتل. 

 صرف شام در هتل . . زاد در هتلآصرف صبحانه در هتل روز  : سيزدهمروز 

 تخليه اتاق و حرکت به سمت فرودگاه جهت عزيمت به در هتل صرف صبحانه  :هم چهاردروز  ،
ساعت ( در ادامه ترک ژوهانسبورگ به مقصد  1:47ژوهانسبورگ ) طول پرواز در حدود 

 ايران.
 
 

 : مدارك الزم
امضاء شده توسط  ماه اعتبار  0اصل پاسپورت با + (جديد) با زمينه  سفيد  x 4 3قطعه عكس رنگي 2 

با ذکرتاريخ شروع  شده شغل مسافر در سربرگ محل كار/شركت بصورت ترجمهنامه + معرفي صاحب گذرنامه 
 نامه اشتغال به تحصيل برای دانشجو ها و دانش آموزان + ،ميزان حقوق و مدت زمان مرخصیبه کار،سمت

نسخه ترجمه شناسنامه کودکان زير  2از بانک +  انگليسیماهه آخر مسافرين به  3پرينت حساب بانکی + 
 دادگستری و وزارت امور خارجه رسيده باشد( نسخه از ترجمه های شناسنامه بايستی به تائيد 1(سال 10

  
 حضورمسافر زمان تحويل مدارک به سفارت الزامی ميباشد. 

 ( می باشد. nonrefundableبه صورت غير قابل بازگشت ) و تور بليط
 
 
 
 
 


