
 

 

 

 

 

 خدمات تور:

( یک روز  غذاوعده  7) اقامت در هتل های کیپ تاون ، ژوهانسبورگ و پارک جنگلی با صبحانه  –بلیط رفت و برگشت با پرواز االتحاد 

بیمه  –راهنمای فارسی زبان  –پرواز داخلی بین شهری  –ترانسفر فرودگاهی  –ویزای توریستی  –اقامت در ابوظبی در برگشت 

هلیکوپتر در کیپ تاون و گشت دریایی با قایق های مخصوص در واتر گشت ها طبق برنامه سفر و گشت  –کلیه ورودیه ها  –مسافرتی 

 فرانت کیپ تاون به عنده آژانس می باشد .

 شرح گشت ها :

 اسکله واتر فرانت –سیگنال هیلز  –منطقه کمپانی گاردن  –تیبل مانتین  –دیدار از شهر کیپ تاون  –کیپ تاون: یک گشت شهری 

ساحل پنگوئن های  –جزیره فک ها  –مزرعه پرورش شترمرغ آفریقایی  –سواحل سنگی و ماسه ای کیپ پوینت و فانوس دریایی 

 پل نلسون ماندال –پارک شیرها  –دهکده فرهنگی لسیدی  –: یک گشت شهری  ژوهانسبورگ،  دماغه امید نیک –افریقایی 

 توضیحات :

.به دالر آمریکا می باشد ( نرخها به 1  

.هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد ( 2  

.مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد ( 3  

.سال اجباری می باشد و نرخ آن بر اساس سن دقیق مسافر اعالم میگردد  55صدور بیمه نامه برای افراد باالی ( 4  

 مدارک مورد نیاز :

ماه اعتبار ، دو قطعه عکس رنگی جدید ، گواهی اشتغال به کار ترجمه شده ، گواهی اشتغال به تحصیل  6اصل پاسپورت با حداقل 

 11نسخه ترجمه شناسنامه کودکان زیر  2ه اخیر به زبان انگلیسی مهر و امضای بانک ، هار ماه، پرینت بانکی چن و دانشجویان اکودک

  سال ، حضور مسافرین برای تحویل مدارک به سفارت الزامی می باشد .

 

 

 

سال بدون تخت 6تا  2کودک  تخته1هرنفر در اتاق   تخته2هرنفر در اتاق   تخته2هرنفر در اتاق    هتل 

1890 $ 2650 $ 3950 $ 3240 $ 

RADISSON BLU / SANDTON SUN 5* 

JOHANNESBURG 

MISTY HILLS / KEDAR COUNTRY 

HOTEL 4* TOP 

PEPPER CLUB / TAJ HOTEL 5* 

 CAPE TOWN 

CASCADES HOTEL SUN CITY 5* 

CENTRO CAPITAL CENTER BY 

ROTANA ABU DHABI 

30/01/96تاریخ صدور:   

تا اطالع ثانوی: اعتبـار پکیج  

ویژه مسافران: ـوع پکیجـن  

روز10شب و  9 آفریقای جنوبیتور   دی ماه 1تاریخ حرکت :    


