
 تاریخ حرکت :
18	March	18	

 ۱۳۹۶اسفند  ۲۸

	

 1 

 روز ۱۰  شب و  ۹آفریقاي جنوبي   ۹۷نوروز تور  
 شب سان سیتی  ۲شب پارك جنگلی + ۱شب ژوهانسبورگ +   ۲شب کیپ تان + ۴

 

 وعده شام در هتل ) ۲(  (March	19,20,21,22	) شب اقامت در کیپ تان  ۴
 وز اول : ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل ،  اخذ اتاق و استراحت ، صرف شام در هتل. ر

	Signalسپس حرکت به سمت  Mountain	Tableروز دوم : صرف صبحانه در هتل ، اجراي گشت نیم روز شهر کیپ تان (استادیوم فوتبال  جام جهانی ، منطقه بوك آپ ، 
hills بزرگترین مرکز خرید شهر کیپ تان  در ادامه حرکت به سمتV&A	Waterfront  نهارصرف ، مسافرین راسا به هتل باز می گردند، گشت هلیکوپتر بر فراز شهر کیپ تان 
 . مرکزخرید واترفرانت در

 cape peninsulaو گشت کشتی جهت بازدید از جزیره فوك هاي دریایی سپس حرکت به سمت منطقه  	Bay	Houtروز سوم : صرف صبحانه در هتل، اجراي تور تمام روز منطقه
در  هارنقه گرمسیري) ، صرف و منطقه کیپ پوینت ، بازدید از دماغه امید نیک،  مزرعه شتر مرغهاي آفریقایی ، محل تجمع پنگوئن هاي مخصوص آفریقایی ( پنگوئن هایمنط

 . منطقه پنگونها
(تست پنیر ، و ....  ) سپس بازگشت  Stellenboschو در ادامه عزیمت به شهر و منطقه زیباي  gardens	Kirstenboschارم : صرف صبحانه در هتل، سپس بازدید از روز چه

 . Walk	Canalبه مرکز خرید 
 

 وعده شام در هتل ) ۲(   (March	23,24)  شب اقامت در ژوهانسبورگ ۲
حرکت بسمت مرکز صنایع دستی و بعد از ورود به فرودگاه : صرف صبحانه در هتل ،تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه و ترك کیپ تان به مقصد ژوهانسبورگ  پنجمروز 

Cambanos ، دال و سند تان سنتر اجرا می شود اقدام بازدید از میدان ماندال و مسافرین می توانند با هماهنگی راهنماي تور جهت استفاده از برنامه هایی که در میدان مان
 .نموده 

 ، مسجد نظامیه و پل ماندال و برگشت به هتل . پروتوریا  بازدید از شهر و  م : صرف صبحانه در هتل،ششروز 

 وعده شام در هتل ) ۱(  (March	25)	 شب اقامت در پارك جنگلی ۱
 آفریقاي جنوبی میباشد)(پیالنزبرگ دومین پارك جنگلی بزرگ حفاظت شده ملی 

 تخلیه اتاق جهت عزیمت به پارك جنگلی به صورت زمینی  روز هفتم: صرف صبحانه در هتل، 
 ه فرهنگی، در حدود دو ساعت و نیم در مسیر بازدید از دهکده فرهنگی لسدي و آشنایی با اقوام آفریقایی و نحوه زندگی و فرهنگ ایشان در این دهکد

 سپس بازگشت به هتل و صرف شام به صورت بوفه  16:30ساعته پارك جنگلی از ساعت  3اجراي گشت 
 

 وعده غذا در مجموعه سان سیتی ) ۲(  (March	26,27)  شب اقامت در سان سیتی ۲
 سان سیتی. تحویل اتاق و استراحت. ورود به هتل،  صرف صبحانه در هتل، تخلیه اتاق و حرکت به صورت زمینی (در حدود نیم ساعت) به سمت سان سیتیم: هشتروز 
  می باشد.  : صرف صبحانه درهتل ، وقت آزاد و استفاده از تفریحات ریزورت سان سیتی، استفاده از  پارك آبی جهت میهمانان هتل هاي سان سیتی رایگاننهم روز

 قابل تهیه می باشد. Center	Entertainmentسایر تفریحات سان سیتی در 
 صبحانه در هتل، تحویل اتاق و حرکت به سمت ژوهانسبورگ، در حدود دو ساعت و نیم در مسیر بازدید از پارك شیرهاي سفید آفریقایی.روز دهم :صرف 

 
 

 سال ۶تا  ۲کودک بدون تخت   سال ۱۲تا  ۷کودک با تخت   سینگل هر نفر تو اتاق دبل نوع تور

 روزه ۱۰شب و  ۹

2,790 $ 
+ 

4,990,000  
 تومان

3,690 $ 
+ 

4,990,000  
 تومان

1.590 $  
+ 

4,490.000  
 تومان 

790 $  
+  

4,490.000  
 تومان 

 



 تاریخ حرکت :
18	March	18	

 ۱۳۹۶اسفند  ۲۸

	

 2 

 امکانات تور:
 

+راهنماي فارسی زبان + ترانسفر فرودگاهی + بلیط هواپیمائی قطر + اجراي کلیه گشت ها و هماهنگی   غذاوعده   7صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتلها ،
همراهی راهنماي  ترانسفرها در روز هاي بازدید همراه با ورودیه ها+ اخذ ویزاي کشور آفریقاي جنوبی+ ترانسفر هوایی بین شهرهاي کیپ تان و ژوهانسبورگ +

 . VFSاخت هزینه ویزا وهزینه انگشت نگاري شرکت فارسی زبان از تهران +پرد

 وعده شام در هتل ها ٧
 .پرداخت ورودیه کلیه مکانهاي دیدنی طبق برنامه باال و گشت هلیکوپتر در شهرکیپ تان به عهده آژانس  می باشد

 

 مدارك الزم :
 
 ماه اعتبار امضاء شده توسط صاحب گذرنامه + معرفی شغل مسافر در سربرگ  7با زمینه  سفید+ اصل پاسپورت با   3X۴قطعه عکس رنگی 2

نسخه ترجمه شناسنامه  2ماهه مسافرین به التین از بانک +  3محل کار/شرکت بصورت ترجمه شده با ذکرتاریخ شروع به کار،سمت،میزان حقوق+ پرینت حساب بانکی 
 سال + حضورمسافر زمان تحویل مدارك به سفارت الزامی میباشد. 18کودکان زیر 

Nonrبلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت ( ef undabl eمیباشد ( 
 سیصد دالر ٣٠٠نرخ نوزاد:  
 
 
 

       1		QR	499	G	18MAR	7	IKADOH	HK30										2240	0015+1    	
		2		QR1369	G	19MAR	1	DOHCPT	HK30										0150	1105						
		3		QR1364	G	28MAR	3	JNBDOH	HK30						A		1405	2325						
		4		QR	490	G	29MAR	5	DOHIKA	HK30												0050	0425						 

 
 

Website Hotel Cities 

http://www.westincapetown.com/?SWAQ=94Z0 Westin	Spa	5* Cape	Town			4N 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg Radissun	Blu	Sandton	5* Johannesburg	2N	

https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/kwamaritane Kwa	Maritain	4* Pilanesberg			1N 

https://www.suninternational.com/sun-city/cascades/accommodation/ The	Cascade	5* Sun	City				2N 

 

 
 
 



 تاریخ حرکت :
18	March	18	

 ۱۳۹۶اسفند  ۲۸

	

 1 

 روزه ۱۱شب و   ۱۰آفریقاي جنوبي   ۹۷نوروز تور  
 شب سان سیتی  ۳شب پارك جنگلی + ۱شب ژوهانسبورگ +   ۲شب کیپ تان + ۴

 

 وعده شام در هتل ) ۲(  (March	19,20,21,22	) شب اقامت در کیپ تان  ۴
 وز اول : ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل ،  اخذ اتاق و استراحت ، صرف شام در هتل. ر

	Signalسپس حرکت به سمت  Mountain	Tableروز دوم : صرف صبحانه در هتل ، اجراي گشت نیم روز شهر کیپ تان (استادیوم فوتبال  جام جهانی ، منطقه بوك آپ ، 
hills بزرگترین مرکز خرید شهر کیپ تان  در ادامه حرکت به سمتV&A	Waterfront  نهارصرف ، مسافرین راسا به هتل باز می گردند، گشت هلیکوپتر بر فراز شهر کیپ تان 
 . مرکزخرید واترفرانت در

 cape peninsulaو گشت کشتی جهت بازدید از جزیره فوك هاي دریایی سپس حرکت به سمت منطقه  	Bay	Houtروز سوم : صرف صبحانه در هتل، اجراي تور تمام روز منطقه
در  هارنقه گرمسیري) ، صرف و منطقه کیپ پوینت ، بازدید از دماغه امید نیک،  مزرعه شتر مرغهاي آفریقایی ، محل تجمع پنگوئن هاي مخصوص آفریقایی ( پنگوئن هایمنط

 . منطقه پنگونها
(تست پنیر ، و ....  ) سپس بازگشت  Stellenboschو در ادامه عزیمت به شهر و منطقه زیباي  gardens	Kirstenboschروز چهارم : صرف صبحانه در هتل، سپس بازدید از 

 . Walk	Canalبه مرکز خرید 
 

 وعده شام در هتل ) ۲(   (March	23,24)  شب اقامت در ژوهانسبورگ ۲
حرکت بسمت مرکز صنایع دستی و بعد از ورود به فرودگاه : صرف صبحانه در هتل ،تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه و ترك کیپ تان به مقصد ژوهانسبورگ  پنجمروز 

Cambanos ، دال و سند تان سنتر اجرا می شود اقدام بازدید از میدان ماندال و مسافرین می توانند با هماهنگی راهنماي تور جهت استفاده از برنامه هایی که در میدان مان
 .نموده 

 و برگشت به هتل . ، مسجد نظامیه و پل ماندال پروتوریا  بازدید از شهر و  م : صرف صبحانه در هتل،ششروز 

 وعده شام در هتل ) ۱(  (March	25)	 شب اقامت در پارك جنگلی ۱
 آفریقاي جنوبی میباشد)(پیالنزبرگ دومین پارك جنگلی بزرگ حفاظت شده ملی 

 جهت عزیمت به پارك جنگلی به صورت زمینی تخلیه اتاق  صرف صبحانه در هتل، م: فتروز ه
 ه فرهنگی، در حدود دو ساعت و نیم در مسیر بازدید از دهکده فرهنگی لسدي و آشنایی با اقوام آفریقایی و نحوه زندگی و فرهنگ ایشان در این دهکد

 ه هتل و صرف شام به صورت بوفه سپس بازگشت ب 16:30ساعته پارك جنگلی از ساعت  3اجراي گشت 
 

 وعده غذا در مجموعه سان سیتی ) ۳(  (March		26,27,28)  شب اقامت در سان سیتی ۳
 هتل سان سیتی. تحویل اتاق و استراحت. ورود به،  صرف صبحانه در هتل، تخلیه اتاق و حرکت به صورت زمینی (در حدود نیم ساعت) به سمت سان سیتیم: هشتروز 
  می باشد.  : صرف صبحانه درهتل ، وقت آزاد و استفاده از تفریحات ریزورت سان سیتی، استفاده از  پارك آبی جهت میهمانان هتل هاي سان سیتی رایگاننهم روز

 قابل تهیه می باشد. Center	Entertainmentسایر تفریحات سان سیتی در 
 روز آزاد. صرف صبحانه در هتل: مهدروز 

 :صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق و حرکت به سمت ژوهانسبورگ، در حدود دو ساعت و نیم در مسیر بازدید از پارك شیرهاي سفید آفریقایی.روز یازدهم 
 
 

 سال ۶تا  ۲کودک بدون تخت   سال ۱۲تا  ۷کودک با تخت   سینگل هر نفر تو اتاق دبل نوع تور

 روزه ۱۱شب و  ۱۰

2,890 $ 
+ 

4,990,000  
 تومان

3,790 $ 
+ 

4,990,000  
 تومان

1.690 $  
+ 

4,490.000  
 تومان 

790 $  
+  

4,490.000  
 تومان 

 



 تاریخ حرکت :
18	March	18	

 ۱۳۹۶اسفند  ۲۸

	

 2 

 امکانات تور:
 

+راهنماي فارسی زبان + ترانسفر فرودگاهی + بلیط هواپیمائی قطر + اجراي کلیه گشت ها و هماهنگی غذا وعده   8صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتلها ،
همراهی راهنماي  ترانسفرها در روز هاي بازدید همراه با ورودیه ها+ اخذ ویزاي کشور آفریقاي جنوبی+ ترانسفر هوایی بین شهرهاي کیپ تان و ژوهانسبورگ +

 . VFSخت هزینه ویزا وهزینه انگشت نگاري شرکت فارسی زبان از تهران +پردا

 وعده شام در هتل ها ٨
 .پرداخت ورودیه کلیه مکانهاي دیدنی طبق برنامه باال و گشت هلیکوپتر در شهرکیپ تان به عهده آژانس  می باشد

 مدارك الزم :
 ماه اعتبار امضاء شده توسط صاحب گذرنامه + معرفی شغل مسافر در سربرگ  7با زمینه  سفید+ اصل پاسپورت با   3X۴قطعه عکس رنگی 2

نسخه ترجمه شناسنامه  2ماهه مسافرین به التین از بانک +  3محل کار/شرکت بصورت ترجمه شده با ذکرتاریخ شروع به کار،سمت،میزان حقوق+ پرینت حساب بانکی 
 سال + حضورمسافر زمان تحویل مدارك به سفارت الزامی میباشد. 18کودکان زیر 

Nonrبلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت ( ef undabl e :سیصد دالر ٣٠٠) میباشد نرخ نوزاد 
 

       1		QR	499	G	18MAR	6	IKADOH	HK30										2240	0015+1  	
		2		QR1369	G	19MAR	7	DOHCPT	HK30										0150	1105						
		3		QR1364	G	29MAR	4	JNBDOH	HK30						A		1405	2325						
		4		QR	490	G	30MAR	5	DOHIKA	HK30												0050	0425						 

 
 

Website Hotel Cities 

http://www.westincapetown.com/?SWAQ=94Z0 Westin	Spa	5* Cape	Town			4N 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg Radissun	Blu	Sandton	5* Johannesburg	2N	

https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/kwamaritane Kwa	Maritain	4* Pilanesberg			1N 

https://www.suninternational.com/sun-city/cascades/accommodation/ The	Cascade	5* Sun	City				3N 

 

 
 



 تاریخ حرکت :
22	March	18	

 ۱۳۹۷ فروردین ۰۲

	

 1 

 روز ۱۰شب و   ۹آفریقاي جنوبي   ۹۷نوروز تور  
 شب کیپ تان ۴+  شب سان سیتی  ۲شب پارك جنگلی + ۱شب ژوهانسبورگ +   ۲

 

 وعده شام در هتل ) ۲(   (March	22,23)  شب اقامت در ژوهانسبورگ ۲
 و ترانسفر به سمت هتل ،  اخذ اتاق و استراحت ، صرف شام در هتل. ژوهانسبورگورود به : اولروز

حرکت بسمت مرکز صنایع دستی و بعد از ورود به فرودگاه صرف صبحانه در هتل ،تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه و ترك کیپ تان به مقصد ژوهانسبورگ 

Cambanos ، هنگی راهنماي تور جهت استفاده از برنامه هایی که در میدان ماندال و سند تان سنتر اجرا بازدید از میدان ماندال و مسافرین می توانند با هما
 .می شود اقدام نموده 

 جهت عزیمت به پارك جنگلی به صورت زمینی  پروتوریا  بازدید از شهر : صرف صبحانه در هتل، دومروز 
 آشنایی با اقوام آفریقایی و نحوه زندگی و فرهنگ ایشان در این دهکده فرهنگی. ،در حدود دو ساعت و نیم در مسیر بازدید از دهکده فرهنگی لسدي و

 وعده شام در هتل ) ۱(  (March	24)	 شب اقامت در پارك جنگلی ۱
 (پیالنزبرگ دومین پارك جنگلی بزرگ حفاظت شده ملی آفریقاي جنوبی میباشد)

 16:30ساعته پارك جنگلی از ساعت 3اجراي گشت صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاقها،  جهت عزیمت به پارك جنگلی به صورت زمینی : سوم روز 
 .سپس بازگشت به هتل و صرف شام به صورت بوفه 

 

 وعده غذا در مجموعه سان سیتی ) ۲(  (March		25,26)  شب اقامت در سان سیتی ۲
ورود به هتل سان سیتی. تحویل ،  به سمت سان سیتی هتل، تخلیه اتاق و حرکت به صورت زمینی (در حدود نیم ساعت)صرف صبحانه در : چهارمروز 

 اتاق و استراحت.
ی م : صرف صبحانه درهتل ، وقت آزاد و استفاده از تفریحات ریزورت سان سیتی، استفاده از  پارك آبی جهت میهمانان هتل هاي سان سیتی رایگانپنجمروز 

  اشد. ب

 قابل تهیه می باشد. Center	Entertainmentسایر تفریحات سان سیتی در 
در مسیر بازدید از پارك و  حدود دو ساعت  ، درفرودگاه و پرواز به سمت شهر کیپ تاون اتاق و حرکت به سمت هتل، تحویلصرف صبحانه در : ششمروز 

 شیرهاي سفید آفریقایی.

 وعده شام در هتل ) ۲(  (March	27,28,29,30	) شب اقامت در کیپ تان  ۴
 : ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل ،  اخذ اتاق و استراحت ، صرف شام در هتل.  ششموز ر

سپس حرکت به  Mountain	Table: صرف صبحانه در هتل ، اجراي گشت نیم روز شهر کیپ تان (استادیوم فوتبال  جام جهانی ، منطقه بوك آپ ،  هفتمروز 

مسافرین راسا به هتل باز می گردند، گشت هلیکوپتر بر  Waterfront	V&Aدر ادامه حرکت به سمت بزرگترین مرکز خرید شهر کیپ تان  hills	Signalسمت 
 . مرکزخرید واترفرانت در نهارصرف ، فراز شهر کیپ تان 

و گشت کشتی جهت بازدید از جزیره فوك هاي دریایی سپس حرکت به سمت منطقه  	Bay	Hout: صرف صبحانه در هتل، اجراي تور تمام روز منطقه هشتمروز 
cape peninsula  و منطقه کیپ پوینت ، بازدید از دماغه امید نیک،  مزرعه شتر مرغهاي آفریقایی ، محل تجمع پنگوئن هاي مخصوص آفریقایی ( پنگوئن

 . منطقه پنگونهادر  نهارهایمنطقه گرمسیري) ، صرف 
( مزارع انگور،  تست پنیر  Stellenboschو در ادامه عزیمت به شهر و منطقه زیباي  gardens	Kirstenbosch: صرف صبحانه در هتل، سپس بازدید از  نهمروز 

 . Walk	Canal، و ....  ) سپس بازگشت به مرکز خرید 
 .پرواز بھ سمت تھران صرف  صبحانھ ، تخلیھ اتاق ، حرکت بھ سمت فرودگاه کیپ تاون و: روز دھم 

 



 تاریخ حرکت :
22	March	18	

 ۱۳۹۷ فروردین ۰۲

	

 2 

 سال ۶تا  ۲کودک بدون تخت   سال ۱۲تا  ۷کودک با تخت   سینگل هر نفر تو اتاق دبل نوع تور

 روزه ۱۰شب و  ۹

2,790 $ 
+ 

4,990,000  
 تومان

3,690 $ 
+ 

4,990,000  
 تومان

1.590 $  
+ 

4,490.000  
 تومان 

790 $  
+  

4,490.000  
 تومان 

 

 امکانات تور:
 

+راهنماي فارسی زبان + ترانسفر فرودگاهی + بلیط هواپیمائی قطر + اجراي کلیه گشت ها و هماهنگی  غذا وعده   7به صورت بوفه باز در تمام هتلها ، صبحانه 
همراهی راهنماي  ترانسفرها در روز هاي بازدید همراه با ورودیه ها+ اخذ ویزاي کشور آفریقاي جنوبی+ ترانسفر هوایی بین شهرهاي کیپ تان و ژوهانسبورگ +

 . VFSاخت هزینه ویزا وهزینه انگشت نگاري شرکت فارسی زبان از تهران +پرد

 وعده شام در هتل ها 7
 .پرداخت ورودیه کلیه مکانهاي دیدنی طبق برنامه باال و گشت هلیکوپتر در شهرکیپ تان به عهده آژانس  می باشد

 مدارك الزم :
 ماه اعتبار امضاء شده توسط صاحب گذرنامه + معرفی شغل مسافر در سربرگ  7با زمینه  سفید+ اصل پاسپورت با  3X۴قطعه عکس رنگی 2

نسخه ترجمه شناسنامه  2ماهه مسافرین به التین از بانک +  3محل کار/شرکت بصورت ترجمه شده با ذکرتاریخ شروع به کار،سمت،میزان حقوق+ پرینت حساب بانکی 
 سال + حضورمسافر زمان تحویل مدارك به سفارت الزامی میباشد. 18کودکان زیر 

 میباشد  )Nonrefundable(بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت 
 سیصد دالر  ٣٠٠نرخ نوزاد: 

		1		QR	499	G	21MAR	3	IKADOH	HK30										2240	0015+1		*1A/E*																				
		2		QR1363	G	22MAR	3	DOHJNB	HK30									0220	1005					*1A/E*																				
		3		QR1370	G	31MAR	6	CPTDOH	HK30									1320	2350					*1A/E*																				
		4		QR	490	G	01APR	7	DOHIKA	HK30												0050	0425						*1A/E*			

 

Website Hotel Cities 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg Radissun	Blu	Sandton	5* Johannesburg	2N	

https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/kwamaritane	Kwa	Maritain	4*	Pilanesberg			1N	

https://www.suninternational.com/sun-city/cascades/accommodation/ The	Cascade	5* Sun	City				2N 

http://www.westincapetown.com/?SWAQ=94Z0 Westin	Spa	5* Cape	Town			4N 
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