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 11روز سفر رویایی و ماجراجویانه به آفریقای جنوبی
 4شب کیپ تاون  2 +شب سان سیتی  1 +شب پارک جنگلی  2 +شب ژوهانسبورگ-پروتوریا

پرواز با هلیکوپتـر بر فراز کیـپ تـاون

اقامت در هتل پاالس ،شهر گمشده

خدمات تور:

 4شب اقامت در هتل  ٥ستاره در كيپ تاون با صبحانه ٢ ،شب اقامت در هتل  ٥ستاره و لوکس و پاالس شهر گمشده در سان سيتی با صببحانه١ ،شبب تجرببه اقامبت در
هتل پارك جنگلی در دل حيات وحش با صبحانه و ناهار و شام ٢ ،شب اقامت در هتل  ٥ستاره در ژوهانسبورگ با صبحانه ٢ ،گشت تمام روز در ژوهانسبورگ و كيپ تباون ببا
ناهار ١ ،گشت هلی كوپتر بر فراز كيپ تاون ٢ ،گشت سافاری بازديد از حيات وحش ١ ،گشت دیدار از پایتخت پرتوريا و خريد صنايع دستی ،ويباا ،پروازهبای ببي المللبی و
پرواز داخلی ،ترانسفرهای فرودگاهی و بي شهری ،پرداخت وروديه ها ،بيمه مسافرتی ،همراهی راهنمای متخصص از ايران.
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برنامه سفر:

پرواز از ايران به افريقاى جنوبى .ورود به بندر كيپ تاون در جنوب غرب افريقای جنوبی .انتقال به هتل .اقامت در كيپ تاون.
گشت تمام روز بازديد از جاذبه های گردشگری كيپ تاون ،همانند؛ دماغه زيبای اميد نيك در جنوب غرب قاره سياه و محل تالقی دو اقيانوس اطلس و هند ،ساحل
بولدرز بيچ و تماشای پنگوئنهای زيبا و بانمك گرمسيری و گشت دريايی بازديد از جايره فكها ،همراه با صرف ناهار .اقامت در كيپ تاون.
گشت هلى كوپتر بر فراز شهر كيپ تاون و نمايی زيبا و رويايی از مناظر طبيعی بندر كيپ تاون .وقت آزاد برای خريد و تفريح در بندرگاه مشهور ويكتوريا اند آلفرد .اقامت
در كيپ تاون.
روز آزاد در کيپ تاون .اقامت در كيپ تاون.
ترك هتل .انتقال به فرودگاه و پرواز از كيپ تاون به ژوهانسبورگ ،سپس انتقال زمينی به سوی سان سيتی ،شهر رويايى و تفريحی افريقای جنوبی و اقامتی بينظير
در هتل لوكس پاالس شهر گمشده .اقامت در سان سيتی.
روز آزاد در سان سيتی و استفاده از پارك آبی هتل پاالس و امكانات تفريحی سان سيتی .اقامت در سان سيتی.
ترك هتل .انتقال به پارك جنگلی پيالنابرگ ،پارك ملی بارگ افريقای جنوبی ، .همراه با صبحانه ،ناهار و شام.
بعد از ظهر گشت سافاری در پارك جنگلی و ديدار از حيات وحش و حيوانات روز گرد ،جهت ركورد  .BIG 5اقامت در پارك.
صبح زود ،گشت دوم سافاری بازديد از حيات وحش جهت دیدن حيوانات شب شكار و ركورد .BIG 5
بازگشت به هتل و صرف صبحانه .ترك هتل .انتقال زمينی به سوی شهر پرتوريا پايتخت سياسی افريقای جنوبی و ديدار از پرتوريا و ميدان مركای و مجسمه نلسون
ماندال ،و دیداری از نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی قبایل افریقایی .سپس انتقال به ژوهانسبورگ بارگتري شهر و مركا اقتصادى افريقاى جنوبى ،انتقال به هتل.
اقامت در ژوهانسبورگ.
گشت تمام روز آشنايی با جاذبه های گردشگری ژوهانسبورگ ،همانند معدن طال و ميدان نلسون ماندال رهبر آزاديخواهی افريقای جنوبی ،سپس بازديد از دهكده
فرهنگی لسدى ،و آشنايي با شيوه زندگى ،معمارى ،فرهنگ و آداب و رسوم زيباى قبايل افريقايى ،همراه با صرف ناهار .اقامت در ژوهانسبورگ.
ترک هتل انتقال به فرودگاه جهت پرواز بازگشت به ايران.
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