)South Africa (12 days
آفریقای جنوبی ( 21روز)
شهرهای مورد بازدید شما :
 1شب ژوهانسبورگ

 1شب پارک جنگلی

 1شب سان سیتی

 5شب کیپ تاون

آفریقای جنوبی ،کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند واقع گردیده ودارای تعدادی از
قدیمیترین آثار باستانی موجود در قاره آفریقا می باشد .به علت تنوع نژادی در کشور آفریقای جنوبی ،فرهنگ «واحدی»
در این کشور نمیتوان یافت .امروزه تنوع غذایی در این کشور که متأثر از فرهنگهای مختلف حاضر در آن است باعث
شده جهانگردان برای خوردن غذاهای متنوع و خوشمزه به این کشور سفر کنند .عالوه بر غذا ،موسیقی و رقص های
سنتی هم از جاذبه های گردشگری این کشورند .شهر ژوهانسبورگ پایتخت اقتصادیِ آفریقای جنوبی و بزرگترین شهر
کشور آفریقای جنوبی است  .این شهر با موزه ها  ،پارکها  ،گالری های نقاشی ودیدنی های بسیار و همچنین معادن عظیم
طال در کمتر از یك قرن از یك کمپ کوچك به شهری بزرگ تبدیل شده و خواستگاه بسیاری از گردشگران می باشد
.بسیاری از پارکها و باغها نیز در ای ن شهر میان ساختمانهای مدرن قرار گرفته است بطوریكه این شهر را به یكی از سر
سبزترین شهرهای دنیا با بیش از شش میلیون درخت تبدیل کرده است .سان سیتی یك مجتمع تفریحی در آفریقای
جنوبی است که در ایالت شمال غربی (نورث وست) قرار دارد .مراکز دیدنی  ،ورزشی  ،بازی  ،زمینهای گلف و  ...اوقات
دلپذیر و به یادماندنی را در این مجموعه برای بازدید کنندگان رقم میزند.این کشور بیشتر از نظر طبیعت حائز اهمیت
است جنگل های زیبا و مراتع وسیع با گونه های جانوری بسیار ،جذاب ترین مناظر این کشور است .مطمئناً پس از بازدید
سان سیتی شما به پارک جنگلی نیز خواهید رفت .پارک جنگلی با کلبه ها ی جنگلی زیبا شما را با گشت سافاری به اعماق
طبیعت می برد .دیدن زرافه ها ،شیرها ،یوزپلنگها ،بوفالو ها ،و اسب های آبی در پارک جنگلی شما را به وجد می آورد.
بندر کیپ تاون پایتخت توریستی آفریقای جنوبی  ،یكی از زیباترین و پرجاذبه ترین شهرهای آفریقای جنوبی است که
بیشترین توسعه و درآمد خود را مدیون صنعت توریسم است .کیپ تاون را به حق می توان یكی از زیباترین شهرهای
جهان دانست .موزه های مختلف مردم شناسی و کلیسای جامع و مسجد و رصدخانه سلطنتی و دانشگاه کیپ تاون نیز
در این شهر واقع شده است  .با سوار شدن به تله کابین یا پیاده روی در منطقه کوه تیبل ( ،)tableمی توان از مناظر
و دیدنی های آن لذت برد .دیدن دماغه امید نیك و همچنین محل تالقی دو اقیانوس اطلس و هند  ،دیدن جزیره،
شیرهای دریایی و پنگوئن های گرمسیری از مناظری خواهد بود که شما هیچگاه فراموش نخواهید کرد .در آفریقای
جنوبی شما یكی از مهیج ترین و جذاب ترین سفرهای خارجیتان را تجربه خواهید نمود.
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توضیحات
وعده های غذایی :
 22وعده صبحانه  22 +وعده ناهار و شام

خدمات تور :

 اخذ ویزای آفریقای جنوبی
 تور لیدر فارسی زبان
 بیمه ی مسافرتی (پوشش حوادث)
 اقامت در هتل های  4و  5ستاره همراه با صبحانه
 بلیط رفت و برگشت هواپیما در مسیرهای بین المللی و داخلی
 پرداخت تمام هزینه های رفت و برگشت فرودگاهی با اتوبوس های توریستی
 اهداء نقشه شهر ها و مدارک مورد نیاز سفر و یك کیف مدارک زیبا به عنوان یادبود
 گشت و گذار در شهر با اتوبوس های مجهز به سیستم تهویه هوا
و دهها خدمات شگفت انگیز دیگر در طول مسیر برای تجربه سفری بی نظیر و به یاد ماندنی..

نكته:
عوارض خروج ازکشور به عهده مسافرین است.
درخصوص سفارتهائی که نیاز به ترجمه مدارک می باشد ،هزینه دارالترجمه به عهده مسافرین محترم می باشد.
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برنامه سفر :
روز اول :حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به ژوهانسبورگ با پرواز قطری یا امارات  ،ورود به ژوهانسبورگ  ،انتقال به هتل و صرف شام
روز دوم  :صرف صبحانه  ،گشت شهری شامل بازدید از شهر پرتوریا و دهكده لسدی همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان و صرف شام
روز سوم  :صرف صبحانه  ،ترانسفر زمینی از ژوهانسبورگ به پارک جنگلی پیالنز برگ  ،ورود به پارک جنگلی  ،بعدازظهرسافاری شبانه در جیپ های  8نفره و صرف شام و
اقامت در کمپ
روز چهارم  :ساعت  05:00صبح گشت سافاری صبحگاهی  ،سپس صرف صبحانه  ،صرف ناهار  ،سافاری غروب و صرف شام  ،اقامت در کمپ
روز پنجم  :ساعت  05:00صبح گشت سافاری صبحگاهی ،بعد از صرف صبحانه  ،ترانسفر زمینی از پارک جنگلی به مجموعه توریستی تفریحی سان سیتی  ،اقامت در
هتل
روز ششم  :صرف صبحانه  ،وقت آزاد ( ،استفاده از امكانات تفریحی در سان سیتی) ،صرف شام و اقامت در هتل
روز هفتم  :پس از صرف صبحانه  ،ترانسفر به فرودگاه ژوهانسبورگ جهت پرواز به کیپ تاون  ،ورود به شهر توریستی کیپ تاون  ،ترانسفر به هتل  ،صرف شام  ،اقامت
در هتل
روزهشتم  :گشت شهری تمام روز کیپ پوینت  ،شامل بازدید از دماغه امید نیك (محل تالقی دو اقیانوس هند و اطلس)  ،بازدید از ساحل پنگوئن ها  ،قایق سواری و
بازدید از جزیره شیرهای دریائی  ،فانوس دریائی و  ،...بازگشت به هتل
روز نهم  :بازدید از مناطق و طبیعت بكر اطراف شهر کیپ تاون در حاشیه اقیانوس هند  ،صرف ناهار و شام
روز دهم  :گشت شهری کیپ تاون همراه با راهنمای محلی و فارسی زبان  ،صرف ناهار و شام
روز یازدهم  :صرف صبحانه  ،وقت آزاد جهت خرید سوغاتی
روز دوازدهم  :صرف صبحانه  ،حضور در البی هتل جهت انتقال به فرودگاه کیپ تاون برای پرواز به تهران
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برنامه پرواز :

پرواز از تهران به دوبی

08:20

05:40

IKADXB

پرواز از دوبی به ژوهانسبورگ

16:20

10:05

DXBJNB

18 MAR

پرواز از کیپ تاون به دوبی

01:10

13:25

CPTDXB

EK 773 29 MAR

18 MAR

EK 976
EK 763

 82اسفند

 82اسفند

پرواز از دوبی به تهران

05:05

02:25

DXBIKA

30 MAR

EK 975

پرواز از تهران به دوبی

08:20

05:40

IKADXB

19 MAR

EK 976

پرواز از دوبی به ژوهانسبورگ

16:20

10:05

DXBJNB

19 MAR

EK 763

پرواز از کیپ تاون به دوبی

01:10

13:25

CPTDXB

EK 773 30 MAR

پرواز از دوبی به تهران

05:05

02:25

DXBIKA

31 MAR

EK 975

پرواز از تهران به دوحه

06:15

04:40

IKADOH

18 MAR

QR 491

پرواز از دوحه به ژوهانسبورگ

14:35

07:05

DOHJNB

18 MAR

QR 1367

 82اسفند
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پرواز از کیپ تاون به دوحه

23:50

13:20

CPTDOH

QR 1370 29 MAR

پرواز از دوحه به تهران

04:25

00:50

DOHIKA

QR 490

30 MAR

نرخ :

درجه هتل

5و 4ستاره

هر نفر در اتاق یك تخت

اطفا ل ( 4تا  22سال با تخت )

اطفا ل ( 1تا  4سال بدون تخت)

هرنفر در اتاق دو تخته

 1960دالر+

 4260دالر+

 1960دالر+

 660دالر+

 4/660/000تومان

 4/660/000تومان

 4/960/000تومان

 4/960/000تومان

ارسال %50از کل مبلغ هنگام رزرواسیون ضروری می باشد

( زیر  1سال)  ٪20 :ارزی  ٪20 +ریالی نرخ بزرگسال

تاریخ های حرکت :
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کد تور

تاریخ حرکت

BR-N2030

 82اسفند سال 5921

BR-N2225

 82اسفند سال 5921

BR-N2028

 82اسفند سال 5921

