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:خدمـات تـور

.پرواز رفت و برگشت  بین المللی .

.پرواز داخلی بین کیپ تاون و ژوهانسبورگ .
.  صبحانه میباشد در هتل به همراه اقامت . 
.  میباشد همراه صبحانه و شام جنگل به اقامت در هتل . 
.و لیدر  ایرانی محلی انگلیسی زبان راهنمای . 
.مسافرتی بیمه . 
.VFSهزینه ویزا و . 
.هزینه ورودیه محل های مورد بازدید . 
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شب ژوهانسبورگ2+ شب جنگل 1+ شب سان سیتی2+ شب کیپ تاون 4

:لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید 

.مالیات توریستی در کشور مقصد طبق قانون هتل داری برعهده مسافر میباشدهرگونه 
.می باشدو تغییر استرداد هتل چارتر، غیر قابل 

.هزار یورو میباشد10سقف مبلغ بیمه 
.داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد

.به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد 
.  و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده و مسافر می باشد( ماه اعتبار از تاریخ سفر7حداقل )قوانین هواپیمایی، مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ طبق 

.  سال به همراه دارند حتما بایستی یک نسخه ترجمه از شناسنامه فرزندان را برای ارائه به فرودگاه مبدا و مقصد همراه خود داشته باشند 18والدینی که فرزندان زیر 

حد اقل نرخ بلیط ترکیش کودک بدون
تخت

با تختکودک یک تخته تختهدو نوع اتاق موقعیت ستاره نام هتل

ریال112/400/000: بزرگسال

ریال85/480/000: سال 2-12کودک 

ریال11/820/000: نوزاد 
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حد اقل نرخ بلیط ترکیش کودک بدون
تخت

با تختکودک یک تخته تختهدو نوع اتاق موقعیت ستاره نام هتل

ریال112/400/000: بزرگسال

ریال85/480/000: سال 2-12کودک 

ریال11/820/000: نوزاد 
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حد اقل نرخ بلیط ترکیش کودک بدون
تخت

با تختکودک یک تخته تختهدو نوع اتاق موقعیت ستاره نام هتل

ریال112/400/000: بزرگسال

ریال85/480/000: سال 2-12کودک 

ریال11/820/000: نوزاد 
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:شرایط کنسلی 
طبق قوانین هواپیمائی و هتل

:مسافرت مدارک مورد نیاز برای 
قبلیهایگذرنامه+حرکتزمانازاعتبارماه7باشدهامضاءپاسپورتاصل.
بانکیپرینتسایزوباشدسفارتبهمدارکتحویلتاریخازقبلروز5حداکثربانکیحسابگواهیصدورزمان،انگلیسیزبانبهفقطبانکامضاءومهربابانکیحسابگواهیاصلA4باشد،

مهرباهمراهبانک،طرفازانگلیسیزبانبهسودماههسهگردشهمراهبهبانکیسپرده هایبرایانگلیسیزبانبهتمکنگواهیانگلیسیزبانبهاخیرماههسهکارکرد:جاریحساب های
.بانکامضاءوشعبه

شغلیمدارکترجمهیاالتینزبانبهکارمحلازنامهمعرفی
هگذرناماولصفحهازکپیومحضریرضایتنامهترجمهکنندمیسفروالدینازیکیهمراهیبدونکهسال18زیرفرزندانبرای.دانشجویانوآموزاندانشتحصیلبهاشتغالنامهترجمه

دربایستمیدیگریوسفارتبهارائهجهتنسخهیکمی باشداجبارینسخهدودرامورخارجهوزارتودادگستریتائیدهمراهبهانگلیسیبهمحضرینامهرضایتترجمهارائهالزامی،والدین
.باشدمسافرهمراهفرودگاه

بدوننسخهوسفارتبهارائهجهتامورخارجهوزارتودادگستریتائیدیههمراهبهنسخهیک)می باشداجباریسال18زیرافرادبراینسخهدودرانگلیسیزبانبهشناسنامهترجمهارائه
(.باشدمسافرهمراهفرودگاهدرمی بایستتاییدیه

2قبلیویزاهایوپاسپورتباعکس)اخیرماه6برایحداکثرباشد،مشخصکامالًصورتگردیعینک،بدونلبخند،بدونروبه رو،ازکامالًسفید،زمینهبارختمامرنگی،4.5*۳.5عکسقطعه
.(نباشدیکی

دارخانههایخانم برایهمسرمالیوشغلیمدارکترجمهواصل.
کنندمیسفرتنهاییبهکهمتاهلهایخانمبرایهمسرطرفازانگلیسیزبانبهنامههمراهبهازدواجسندیاوهاشناسنامهیترجمه.
متاهلمسافرینبرایازدواجمحلوازدواجتاریخذکر+موبایلشمارهوثابتشماره+کارمحلآدرس+(اقامتمدتذکر)سکونتمحلآدرس:ازاعمفردیمشخصات.
استالزامیویزااخذجهتآن هاارائهوتهیهکهگردددرخواستمسافرازدیگریمدارکاستممکنسفارتنظروشدهارائهمدارکبهتوجهبا.

:خالصه برنامه گشت 
 ,  HOUT BAY   , CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE   ,  CAPE POINT  ,  DUIKER ISLANDدر کیپ تاون سه گشت تمام روز شامل . 

BOULDER’S BEACH , CHAPMAN’S PEAK  , KIRSTENBOSCH BOTANICAL GARDEN  , TABLE MONTAIN ,  MALAY QUARTER , 

CASTLE OF GOOD HOPE , HOUSES OF PARLIAMENT , COMPANY’S GARDEN , SEA POINT & CAMP’S BAY , VICTORIA AND 

ALFRED WATERFRONT  ,  HELICOPTER  RIDE  ,   SIMONSBERG MOUNTAINS   ,  CHEASE TASTE ,    FRANSCHHOEK BILLS , 
.OSTRICH RANCH AND CANAL WALK  

.  در سان سیتی آزاد برای گشت های اختیاری . 
.در جنگل دو نوبت صافاری صبح و شب . 
 GOLD REEF، مسجد نظامیه ،  UNION BUILDINGپرتوریا ، مجسمه نلسون ماندال  ، VOORTREKKERیادبود در ژوهانسبورگ دو گشت تمام و نیم روز شامل . 

CITY  معدن قدیمی استخراج طال و شهر بازی ،.

:برنلمه سفر 

.پس از ورود به فرودگاه بین المللی کیپ تاون انتقال به هتل ، بقیه روز آزاد : اول روز 

برای بازدید از  HOUT BAYپس از صرف صبحانه گشت تمام روز کیپ تاون شامل تماشای زیبائی های شبه جزیره از قبیل گذر از یکی از پر جاذبه  ترین مسیرها ،  : روز دوم 
بازدید از . له چپمنسپس حرکت به سمت ق. طبیعت بکر نگه داشته شده دماغه امید نیک در بین راه  حرکت با کشتی به سمت جزیره دویکر برای دیدن سیل ها و  مرغان دریائی 

با نوری  معادل  (  قوی ترین فانوس دریائی جهان ) تماشای فانوس دریائی  جدید CAPE POINTبازدید از  ادامه مسیر به سمت دماغه امید  و BOULDERSپنگوئن ها در ساحل
.نهایتا حرکت به سمت هتل . CANOPYو تماشای یکی از زیبا ترین مناظر از باالی پل معلق ، KIRSTENBOSCHمیلیون شمع در راه برگشت بازدید از باغ گیاه شناسی19

قه ماالئی ها و نطمپس از صرف صبحانه گشت تمام روز کیپ تاون شامل  صعود به کوه میز با تله کابین  و تماشای این محل زیبا سپس بازگشت به شهر  و گذر از : سوم روز 
تماشای اسکله ویکتوریا واتر فرانت و  SEA POINTو    CAMPS BAYگذر از کنار قصر امید نیک ، پارلمان و باغ های کمپانی شرقی انگلیسی  و حرکت به سمت   .عکسبرداری 
.  بازگشت به هتل . دقیقه ای با هلیکوپتر 15تجربه پرواز  

سپس  .بین منطقه استلن بوش و پرل SIMONSBERGپس از صرف صبحانه گشت تمام روز کیپ تاون شامل تست پنیر و بازدید از مزارع انگور در کوه پایه های : روز چهارم 
سال پیش  ، پروتستان های فرانسوی اطراق نمودند و در حال حاظر  در ۳00در  این مکان اولین بار  حدود .   FRANSCHHOEKدر منطقه بازدید از  پایتخت غذای آفریقای جنوبی  

مت مزرعه در مرحله بعد حرکت به س. در ااین محل برند های معمولی تا بین المللی غذا یافت میشوند .  تا  از بهترین رستوران های آفریقا جنوبی وجود دارند  8این منطقه  
.و هتلCANAL WALKشتر مرغ  و نهایتا حرکت به فروشگاه  

حمل النقل . موعه سان سیتی آزاد جهت استفاده از امکانات مج. پس از صرف صبحانه انتقال به  فرودگاه برای پرواز به ژوهانسبورگ و انتقال زمینی به سان سیتی : روز پنجم 
بالن و غیره بایستی   ACCELERATORسایر امکانات از قبیل جت اسکی ، پاراسیل ، هاور کرافت ، زیپ الین ، سگ وی ، کواد ،     بلیط . داخل سان سیتی و شهر آبی  رایگان  

ENTERTAIMENT CENTER   مراجعه نمائید.

.  آزاد جهت خرید :  روز ششم 

.بعد از ظهر استفاده از اولین گشت صافاری . انتقال به جنگل 2ساعت : روز هفتم 

ساختمان های اتحادیه ، مجسمه نلسون ، VOORTREKERصبح زود صافاری صبحگاهی بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت پرتوریا در بین راه بازادید منار یادبود : هشتم روز 
.ماندال  ، ساختمان ریاست جمهوری سپس در راه برگشت  بازدید از مسجد نظامیه  ، صنایع دستی فروشگاه  و انتقال به هتل  

مت شهر به سپس از صرف صبحانه حرکت به سمت گلد ریف سیتی جهت تماشای معدن طالی قدیمی و مراحل استخراج طال ، استفاده از امکانات مجموعه بازگشت: روز نهم 
.در نهایت حرکت به سمت هتل .  گشت کوتاه در خیابان های ژوهانسبورگ 

.صبح آزاد  جهت آخرین خرید ها بعد از ظهر برگشت به سمت ایران :  روز دهم  
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