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کیپ تان 
سان سیتی 
پیالنزبرگ 

ژوهانسبورگ
موریس
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31واحد -3طبقه -مجتمع تجاری مروارید –بعداز چهارراه اسدی -بعد از فلکه اول صادقیه -ستارخان . تهران 

صبحانه به صورت –روز اقامت کامل در هتل های تاپ با بهترین خدمات 13-بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی امارات: خدمات 
ده مسافر مبلغ واریزی سفارت به عه) ویزا توریستی –ترانسفرهای فرودگاهی -بوفه باز در تمام هتلها و شام در هتل پارک جنگلی 

گشت هلیکوپتر در شهر –گشت شهری تمام وقت سافاری جنگل 5–بیمه مسافرتی -راهنمای فارسی زبان از تهران –( است 
+ بورگ ترانسفر هوایی بین شهرهای ژوهانس–اجرا کلیه گشتها و هماهنگی ترانسفر ها در روزهای بازدید همراه با ورودیه ها –کیپتان 

کیپ تان
:مدارک الزم جهت صدور ویزا 

ترجمه شناسنامه –ماه اعتبار پس از پایان سفر و امضا شده 2اصل پاسپورت با حداقل–زمینه سفید تمام رخ 3*4قطعه عکس 2
معرفی نامه شغل مسافر در سربرگ محل –نسخه و یک نسخه با تایید دادگستری و وزارت امور خارجه 2سال در 18فرزندان کمتر از 

نامه –با ذکر تاریخ شروع به کار ، سمت ، میزان حقوق و مدت زمان مرخصی ( یا به صورت ترجمه شده ) کار ترجیجا به زبان انگلیسی 
اعتبار پرینت ) ماهه آخر مسافرین به انگلیسی از بانک 3پرینت حساب بانکی –اشتغال به تحصیل برای دانشجو ها و دانش آموزان 

هزینه ورودی به –( روز می باشد 4بانکی از زمان دریافت آن از بانک تا زمان ارائه به سفارت فقط  VFS  450یورو و 70که شامل
سال به عهده مسافر 60هزار تومان می باشد و هزینه ترجمه مدارک و بیمه تکمیلی با پوشش کرونا با مبلغ باال در صورت نیاز و باالی 

.است 
:توضیحات 

باشدتومان می 48.000.000کمترین نرخ پرواز 
استارائه کارت واکسن الزامی 

.حضور مسافر زمان تحویل مدارک به سفارت الزامی است 

جهت اطالع از کاهش یا افزایش نرخ تورها و سایر ایرالینها و هتلها تماس حاصل فرمایید 
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اییدریگشت کشتی جهت بازدید از جزیره فوک های -ورود به هتل کیپ تان ، دریافت اتاق ، اجرای تور تمام روز: روز اول 
و منطقه کیپ پوینت ، بازدید از دماغه امید نیک ، مزرعه شتر CAPE PENINSULAمنطقه حرکت به سمت سپس 

( .پنگوئن های منطقه گرمسیری ) مرغهای آفریقایی ، محل تجمع پنگوئن های مخصوص آفریقایی 
ذری از به صورت رهگ) صرف صبحانه در هتل ، اجرای گشت نیم روزی شهر کیپ تاون ، استادیوم فوتبال جام جهانی : روز دوم

در ادامه حرکت و SIGNAL HILLSو سپس حرکت به سمت TABLE MOUNTAINبوک آپ منطقه (باالی سیگنال هیل 
.مسافرین خودشان به هتل باز میگردندV&A WATERFRONTتاونبه سمت بزرگترین مرکز خرید شهر کیپ 

.صرف صبحانه در هتل و روز آزاد : روز سوم 
ست ، صرف صبحانه در هتل ، حرکت به سمت سان سیتی ، استفاده از پارک آبی جهت میهمانان هتل رایگان ا: چهارمروز 

.  سایر تفریحات قابل تهیه است
.ساعته صبحگاهی ، صرف صبحانه در هتل ، روز آزاد به هتل و صرف شام و نهار در هتل 3اجرای گشت : پنجمروز 
د نیم حدو) صرف صبحانه در هتل ، روز آزاد و سپس تخلیه اتاق بسمت هتل در پارک جنگلی به صورت زمینی : ششمروز 

.جنگلیساعته عصر گاهی در پارک 3، اجرای گشت ( ساعت 
سون حرکت به سمت ژوهانسبورگ و دریافت اتاق ، صرف صبحانه در هتل ، دریافت اتاق و بازدید از میدان نل: هفتم روز 

.هتلماندال و برگشت به 
.کروز صرف صبحانه در هتل ، حرکت به سمت مرکز صنایع دستی بازدید از قبایل آفریقایی ، گشت کشتی:هشتمروز 
.اتاقصرف صبحانه در هتل ، حرکت به سمت موریس و تحویل : نهم روز 
ینما ، این اسکله شامل فروشگاه ، کازینو ، س) قلعه سیتادله ، اسکله کودان : ) گشت یک روزه شمالی موریس : دهم روز 

( اشد این مرکز خرید شامل آمفی تئاتر ، سوپر مارکت ، فودکورت می ب) ، مرکز خرید باگاتل ( رستوران ، ساح می باشد 
از بازدید از کشتی های دست ساز ، بازدید از کارخانه الماس موریس ، بازدید: گشت یک روزه جنوبی موریس : یازدهم روز 

رودخانه ، بازدید از( دریاچه ای در موریس –گانگا تاالتو ) دهانه آتشفشان خاموش ترو آکس سرف ، بازدید از گرند باسین 
.رنگ زمین ، همراه با آبشارهای دیدنی 23سیاه و دره رنگ ها با 

.آزادصرف صبحانه در هتل و روز :دوازدهم روز 
.تهرانصرف صبحانه در هتل و تحویل اتاق و حرکت به سمت : سیزدهم روز 
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