
 

 

شب اقامت در کروز و سفر  4دوربان + شب  1سان سیتی + شب   2پارک جنگلی +شب  1کیپ تاون + شب  3 از بازدیدو 

 و جزیره پرتغالی در کشور زیبای موزامبیکماپوتو پایتخت دیدار از :  بر آبهای نیلگون اقیانوس هند و

 

 

 + نرخ پرواز به روز تومان 8090999 + یورو 2309 قیمت برای هر نفر در اتاق و کابین بالکن دار دو نفره

 

 1 –با صبحانه  کیپ تاونستاره در  5شب اقامت در هتل  3 –پروازهای بین المللی و داخلی  –ویزا  خدمات:

با  سان سیتیستاره در  4ر هتل شب اقامت د 2 – ، ناهار و شامصبحانهپارک جنگلی همراه با شب اقامت در 

کروز همراه با صبحانه، شب اقامت در کشتی  4 –ستاره در دوربان با صبحانه  4هتل شب اقامت در  1 –صبحانه 

گشت نیم  6 –گشت تمام روز با ناهار  1گرم کننده و نمایش های دیدنی، ناهار و شام و امکانات تفریحی و سر

 همراهی راهنمای مجرب از ایران -یورو  55555سقف  مسافرتی تابیمه  –فرودگاهی و بندری ترانسفر  –روز 

 :برنامه سفر
، ورود به کیپ تاون و انتقال به هتل و استراحت. اقامت در کیپ تاون. 1335اسفند  35بامداد دوشنبه  55:45و سپس افریقای جنوبی در ساعت  پرواز از تهران به دبی روز اول:

و سپس  و تماشای پنگوئن های گرمسیری، صرف ناهار ایق، بولدرز بیچصرف صبحانه. گشت تمام روز خارج از شهر و بازدید از هوت بی و تماشای شیرهای دریائی با ق روز دوم:

روز آزاد در کیپ تاون. اقامت در کیپ تاون. روز  –صرف صبحانه  :روز سومطلس و هند. اقامت در کیپ تاون. بازدید از دماغه زیبای امید نیک، محل تالقی دو اقیانوس ا

ر پارک جنگلی ف صبحانه. پرواز از کیپ تاون به ژوهانسبورگ و سپس انتقال به پارک جنگلی پیالنزبورگ و صرف ناهار. بعد از ظهر گشت نیم روزی سافاری دصر چهارم:

. صرف شام و اقامت در پارک جنگلی الو(حیوان اصلی حیات وحش آفریقا )شیر، فیل، کرگدن، پلنگ، بوف 5پیالنزبورگ و بازدید از حیات وحش آفریقا. تالشی برای رکورد دیدن 

سپیده دم، گشت نیم روز سافاری در پارک جنگلی پیالنزبورگ برای دیدن حیوانات شب شکار. سپس بازگشت به هتل در پارک جنگلی و صرف  روز پنجم:پیالنزبورگ. 

وز آزاد و امکانات استفاده از امکانات تفریحی سان سیتی. )امکان بازدید از پارک صرف صبحانه. ر روز ششم:صبحانه. ترک هتل و انتقال به سان سیتی. اقامت در سان سیتی. 

صرف صبحانه. انتقال از سان سیتی به فرودگاه  روز هفتم:آبی، پارک شیرها، پارک کروکودیل و غیره به صورت اختیاری امکان پذیر می باشد.( اقامت در سان سیتی. 

انتقال به  روز هشتم:ه فرهنگی لسدی و آشنایی با قبایل آفریقایی، صرف ناهار و انتقال به فرودگاه و پرواز به دوربان. اقامت در دوربان. ژوهانسبورگ، در مسیر بازدید از دهکد

ورود کشتی به بندر ماپوتو، پایتخت کشور  روز نهم:از امکانات و برنامه های تفریحی کشتی. اقامت در کروز.  استفاده ."ام اس سی سینفونیا "بندر و سوار شدن به کشتی 

روز ز. گری. اقامت در کروورود کشتی به جزیره پرتغالی در موزامبیک و بازدید از جاذبه های گردش روز دهم:موزامبیک. بازدید از جاذبه های گردشگری. اقامت در کروز. 

ی سرگرم کننده و نمایش های طی مسیر کروز در اقیانوس هند، از جزیره پرتغالی در موزامبیک به سوی آفریقای جنوبی و بندر دوربان و استفاده از امکانات و برنامه ها یازدهم:

روز از دوربان به دبی.  دشگری دوربان. سپس انتقال به فرودگاه و پروازدوربان، گشت آشنایی با جاذبه های گر بازگشت کروز به روز دوازدهم:تفریحی کشتی. اقامت در کروز. 
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