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تاون پیشب ک 4+  یشب پارک جنگل 1+  یتیشب سان س 2+  ایپرتور-شب ژوهانسبورگ2  

 

(  لیروزگرد و شبگرد( )دهکده قبا واناتیاز ح دیبازد ی( )دو گشت سافارکیدنیگشت دماغه ام)

(( )چهار وعده ناهار، شامیلِسد ییقایافر )  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 هتل ها شهر
اتاق دو 

 تخته
 یک تخته

کودک با 

 تخت

 سال(11تا4)

کودک بدون 

 تخت

 سال(4تا  2)

کودک 

 سال2زیر 

JNB 
RADISSON BLU SANDTON 5* / HILTON SANDTON 5* 

 Or Similar Hotel 

 دالر2790

+ 

 پروازنرخ 

 دالر 3950

+ 

 نرخ پرواز

 دالر 2290

+ 

 نرخ پرواز

 دالر 1690

+ 

 نرخ پرواز

 دالر 390

+ 

 نرخ پرواز

SUN THE PALACE   

PARK 

 
BAKUBUNG LODGE - PILANESBERG NATIONAL 

PARK 
 

CPT 
AC HOTEL BY MARRIOTT 5* / HYATT REGENCY 5*  

Or Similar Hotel 

 

 

  تاریخ: 18/10/1401

 :پکیج اعتبار 1402نوروز 
 شماره پکیج: 2

 خدمات تور:  
 

 2  دالر به  120در ژوهانسبورگ مبلغ  مازاد یک شبدر صورت ) ستاره در ژوهانسبورگ همراه با صبحانه و یک ناهارپنج شب اقامت در هتل

      گردد (ضاف می پکیج فوق ا

 2  شب اقامت در هتلTHE PALACE  در سان سیتی همراه با صبحانه  

 1 شام، ناهار، صبحانه باهمراه  ی در دل حیات وحشجنگل پارك هتل در اقامت تجربه شب    

 4 شب اقامت در هتل پنج ستاره در کیپ تاون همراه با صبحانه و یک ناهار. 

 بیمه مسافرتیپرداخت ورودیه ها +  ی +ترانسفرهای فرودگاهپرتوریا +  -پارك جنگلی-سان سیتی-جابجایی بین شهری ژوهانسبورگ  

 یزا به همراه ورودی سفارت .خدمات و 

 گشتها:  

+ بازدید از پایتخت بازدید از دهکده فرهنگی قبایل افریقایی لِسدی شهری ژوهانسبورگ همراه با صرف ناهار در مونت کازینو و سپس گشت تمام روز  

 روز تمامگشت در پارك ملی )حیوانات روزگرد و شبگرد( +  وحش حیات از بازدید یسافار گشت دو ی +پرتوریا و مرکز و فروشگاه صنایع دستی افریقای

 .تاون کیپبندر  تیبل مانتین مشرف بر گشتکیپ تاون و بازدید از دماغه امید نیک و جزیره فکها و پنگوئنهای گرمسیری همراه با ناهار + 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه سفر:

 .هتل. اقامت در ژوهانسبورگپرواز از ایران به افریقاى جنوبى. ورود به ژوهانسبورگ بزرگترین شهر و مرکز اقتصادى افریقاى جنوبى، انتقال به  .1

 لیقبا یو صرف ناهار. سپس انتقال به دهکده فرهنگ نویاز مونت کاز داریژوهانسبورگ همراه با د یگردشگر یاز جاذبه ها دیگشت تمام روز بازد .2

 اقامت در ژوهانسبورگ.. بازگشت به ژوهانسبورگ. ییقایافر لیقبا یدست عیو صنا یبا آداب و رسوم، معمار ییو آشنا یلِسد ییقایافر

 یداریو مجسمه نلسون ماندال، و د یاز شهر و میدان مرکز دیو بازد یجنوب یافریقا یشهر پرتوریا پایتخت سیاس یبه سو یترك هتل. انتقال زمین .3

 سان. اقامت در یجنوب یافریقا یشهر رویایى و تفریح ،یسان سیت یبه سو ینی. سپس انتقال زمییقایافر لیقبا یدست عیو فروشگاه صنا شگاهیاز نما

 .یسیت

به صورت  گرید ینقاط شهر و گشتها ریاز سا دیبازد ای دی. )امکان وقت آزاد خریسان سیت یو استفاده از امکانات تفریح یروز آزاد در سان سیت .4

 .یراهنما وجود دارد(. اقامت در سان سیت یبا همراه ،یاریاخت

در پارك  یاز ظهر گشت سافار بعد -همراه با صبحانه، ناهار، شام  ،یجنوب یبزرگ افریقا یپیالنزبرگ، پارك مل یترك هتل. انتقال به پارك جنگل .5

 . اقامت در پارك.BIG 5و دیدار از حیات وحش و حیوانات روزگرد، جهت رکورد   یجنگل

 .BIG 5  وردرکادامه  و شکار شب حیوانات دیدن جهت وحش حیات از بازدید یسافار دوم گشت زود، صبح .6

 در جنوب غرب افریقای جنوبی تاون کیپژوهانسبورگ و پرواز به سوی بندر  فرودگاه به انتقال. هتل ترك. صبحانه صرف و هتل به بازگشت

 اقیانوس دو یتالق محل و در جنوب غرب قاره سیاه نیک امید یزیبا دماغه همانند؛ تاون، کیپ جاذبه های گردشگری از بازدید روز تمام گشت .7

  کیپ در اقامت. ناهار صرف با همراه فکها، جزیره از بازدید یدریای گشت و یگرمسیری زیبا یپنگوئنها یتماشا و بیچ بولدرز ساحل هند، و اطلس

خواهیم داشت، نمای زیبایی از مناظر طبیعی و کیپ تاون پارك ملی تیبل مانتین با تله کابین. از فراز کوه تیبل که مشرف بر شهر است  گشت .8

 .تاون کیپ در اقامت. میرویم و زمان آزاد برای خرید و تفریح آلفرد اند ویکتوریا مشهور بندرگاهسپس به سوی 

راهنما وجود دارد(.  یبا همراه ،یاریبه صورت اخت گرید ینقاط شهر و گشتها ریاز سا دیبازد ای دیتاون. )امکان وقت آزاد خر پیروز آزاد در ک .9

 تاون. پیاقامت در ک

 .ایران به بازگشت پرواز جهتترك هتل. انتقال به فرودگاه  .10

 نکته های سفر: 

 .ترجمه مدارك برای ارایه به سفارت، پرداخت عوارض خروج از کشور برعهده همسفران گرامی میباشد 

  همسفران گرامی میباشد.، برعهده کرونا )در صورت نیاز( در هنگام رفت و برگشت به ایرانهزینه تست 

  برعهده همسفران  پی سی آر منفی، یک روز پیش از پرواز رفت و برگشت،ارائه گواهی واکسیناسیون مورد تایید تمامی کشورهای تور و تست

 گرامی میباشد.

  میباشد. 11:00و ترك اتاق  14:00ساعت تحویل اتاق در هتلهای سراسر جهان 

 .در اتاق و کابینهای سه نفره، تخت سوم از نوع سفری )کاناپه تخت خوابشو( میباشد که در اتاق دو نفره قرار گرفته است 

 .مبنای محاسبه سن نوزاد و کودك تاریخ اتمام سفر میباشد. 

 

 


