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 آفریقای جنوبی

 روز ۰۰شب و  ۰۱

 سان سیتی، پرتوریا، ژوهانسبورگ(پارک جنگلی،)کیپ تاون، 

دو شب اقامت در اقامتگاه پارک جنگلی همراه با –ستاره با صبحانه در شهر کیپ تاون  ۵: پنج شب اقامت در هتل  خدمات تور

بلیط پرواز داخلی بین ژوهانسبورگ و کیپ  -گ ستاره همراه با صبحانه در ژوهانسبور ۵صبحانه ناهار شام ، سه شب اقامت در هتل 

ترانسفرهای فرودگاهی در کلیه شهرها + راهنمای فارسی زبان اعزامی از ایران + راهنمای محلی انگلیسی زبان + بیمه  –تاون 

   دالر + برگزاری جلسه معارفه قبل از سفر ۰۱۱۱۱مسافرتی تا سقف 

 جدا از مبالغ ارزی بوده و به نرخ روز صدور بلیط محاسبه و اخذ میگردد. یشبا هواپیمایی ترک هزینه پرواز رفت و برگشت

روز شهر  نیمگشت نیم روز شهر پرتوریا )پایتخت آفریقای جنوبی( و گشت  -یکروز بازدید تمام روز از سان سیتی  گشت ها :

گشت نیم  -و دیدار از حیات وحشجنگلی  پارکگشت سافاری در – خانه پاول کروگر و  Carltonمرکز خریدبازدید از  ژوهانسبورگ

کیپ تاون و بازدید از ساحلهای معروف شبه جزیره گشت تمام روز  – روزی شهر کیپ تاون و بازدید از کوه میزی شکل)با تله کابین(

وپتر و گشت با هلی ک -باغ گیاهشناسی کریستین بوشکیپ تاون کیپ پوینت ،ساحل پنگوئنها ، جزیره سیلها ، تراموای شهری، 

 تماشای غروب آفتاب از کشتی کروز همراه با صرف شام

 ۰۲:۹۵ساعت ۲۲فروردین  ۰۹: سه شنبه ورود به تهران       ۰۵:۱۵ ساعت۲۹ اسفند ۹۲پنج شنبه تاریخ رفت از تهران: 

 هر نفر در اتاق

 دو تخته

هر نفر در اتاق            

 یک تخته

سال          ۰۹تا۵کودک 

 با تخت

 سال۵تا۹کودک 

 بدون تخت

 نوزاد

 دالر + ۰۲۲۲

 مبلغ پرواز

 دالر + ۰۰۲۲

 مبلغ پرواز

 دالر + ۰۰۲۲

 مبلغ پرواز

 دالر+ ۰۰۲۲

 مبلغ پرواز
 دالر ۰۲۲

 تومان ۲۲۰۲۲۲۹۰۶۰پرواز با هواپیمایی ترکیش از   

  

  گواهی اشتغال به کار  +۲.۵در  ۰.۵ماه اعتبار + دو قطعه عکس رنگی  شش: پاسپورت با جهت اخذ ویزامدارک مورد نیاز

 ۰۹+شناسنامه برای افراد زیر ترجمه رسمی )با مهر دادگستری و وزارت امورز خارجه ( و برای محصلین گواهی تحصیل 

+ اجازه نامه محضری برای کودکانی که بدون ترجمه رسمی )با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه (سال در دو نسخه 

+پرینت بانکی چهار ماه  ترجمه رسمی )با مهر دادگستری و وزارت امورز خارجه (  فر میکنندوالدین یا با یکی از والدین س

  اخیر ) به زبان انگلیسی ( 

 حضور مسافر در وقت تعیین شده در دفتر VFS .به هنگام ارائه مدارک الزامی می باشد 

 داخت حداقل نیمی از هزینه تور الزامی میباشد.این تور چارتر و هزینه آن غیر قابل استرداد می باشد. در زمان ثبت نام پر 

  به دالر میباشد که به صورت اسکناس دالر و یا بر اساس برابری نرخ دالر و لایر در بازار غیر رسمی بخش ارزی تور قیمت

 در روزهای پرداخت محاسبه میگردد.

  سال اجباری و هزینه آن به عهده مسافر میباشد. ۰۱بیمه تکمیلی افراد باالی 
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