تور  آفریقایجنوبی
پاییز و زمستان 96
 +نوروز 97

برج آرتمیس فرمانیه تهران
AlaedinTravel

alaedin.travel/tours/outgoing/south-africa

برنامه سفر آفریقایجنوبی
روز اول :پرواز از تهران به کیپتاون در ساعت  22:40شب قبل آغاز شده و تا ساعت  11:00ظهر
به وقت محلی به کیپتاون می رسیم و بهسوی هتل محل اقامتمان یعنی هتل وستین کیپتاون وارد
میشویم و استراحت میکنیم.
روز دوم  :صرف صبحانه در هتل ،آغاز دیدار از پاشنه آشیل آفریقا یعنی شهر کیپتاون در جنوب غربی
آفریقا و در یک گشت نیم روزه بهسوی تیبل مانتین میرویم که با ارتفاع بیش از هزار متر از سطح دریا
و شکل خاص و طبیعی اش به مهم ترین ویژگی طبیعی کیپتاون تبدیل شده و عالءالدین برای شما در
اینجا برنامه های جادویی دارد ،گذر از استادیوم فوتبال جام جهانی که در نزدیکی هتل است از سایر برنامه
های امروز است ،تپه سیگنال در ادامه گشت خواهد بود و محله بوکاپ که از دوران گذشته ماالییها در
اینجا سکونت دارند و با حال و هوای شهر از جمله پارلمان و کتابخانه شهر کیپتاون با همراهی تور لیدر
عالءالدینتراول آشنا میشویم و پس از صرف ناهار به مرکز خرید واتر فرانت میرویم تا فرصتی باشد برای
خرید و دیدار بزرگترین مرکز خرید کیپتاون.
روز سوم  :صرف صبحانه در هتل ،امروز بهسوی جنوب کیپتاون میرویم به جایی که پانصد
سال پیش برای پرتغالیهایی که دریانورد شده بودند یک دنیا بود و وقتی از این دماغه گذشتند،
آن را دماغه امیدنیک ،یعنی امیدی برای رسیدن به هند نامگذاری کردند و حاال جادهای را
میپیمائیم که جاده چالوس ما را یاد آوری میکند و در هر نقطهای
از این مسیر باشکوه ،باید عکس گرفت و لذت برد .سوار بر کشتی
میشویم تا به جزیره فکهای دریایی برویم و این موجودات دوستداشتنی
را ببینیم و در ادامه بهسوی منطقه کیپپوینت میرویم تا دماغه امیدنیک
یا دماغه طوفان را ببینیم ،از بندر هوت و کمپس و ساحل باشکوه چاپمن
دیدار میکنیم و البته برنامه گشت ما با دیدن محل زندگی پنگوئنها کامل
میشود ،همچنین شتر مرغهایی که اصالت آن ها استرالیایی هست را از
نزدیک خواهیم دید تا جنوب غرب آفریقا برایمان خاطرهساز شود.
روز چهارم :صرف صبحانه در هتل ،امروز میخواهیم یک گشت ماجراجویانه داشته
باشیم با هلیکوپتر و از فراز آسمان شهر کیپتاون با هلیکوپتر عالءالدینتراول شهر
را در دقایقی از باال ببینیم ،تجربهای منحصربهفرد که همیشه در ذهنمان جادویی
باقی خواهد ماند و در ادامه به یکی از مهمترین باغهای گیاهشناسی جهان میرویم
و درختان و طبیعت و فضاهای گیاهی متفاوتی را تجربه میکنیم
تا بتوانیم پس از این گشت در اس ِتلِنبوش ،طعم پنیر واقعی را در
کارخانه پنیر سازی مزه مزه کنیم و سپس به مرکز خرید خواهیم
رفت.
روز پنجم :صرف صبحانه در هتل ،امروز وقت آزاد داریم برای
عالقهمندیهای خود در کیپتاون تا روز آخر حضور در این شهر دوستداشتنی را
خاطرهساز کنیم.
روز ششم :صرف صبحانه در هتل ،تحویل اتاق و حرکت بهسمت فرودگاه و ترک
کیپتاون به مقصد ژوهانسبورگ ،امروز پروازی دو ساعته را در عرض آفریقای جنوبی
تا فرودگاه النسریا تجربه خواهیم کرد و حوالی ظهر به این فرودگاه میرسیم تا بهسوی
محل اقامتمان در سانسیتی برویم و در مسیر از النسریا تا سانسیتی ،عالءالدینتراول
برنامه دیدار از پارک شیرهای سفید آفریقایی را برنامهریزی
کرده که فرصتی ویژه برای دیدن این نوع شیر است ،به
محل اقامتمان یعنی هتل  5ستاره کسکید سانسیتی
میرویم ،شایان ذکر است که پارک جنگلی پیالنسبرگ در
فاصله نیم ساعتی سانسیتی است و عالءالدین بهدلیل کیفیت باالی این هتل
 5ستاره  ،در اینجا بهمدت سه شب اقامت میکند و برای بازدید به داخل پارک
میرود تا از امکانات بهتر و بیشتری استفاده کنیم.
روز هفتم :صرف صبحانه درهتل ،امروز فرصت استفاده از یکی از بهترین
پارکهای آبی جهان را داریم و سعی میکنیم که خستگی چند روز قبل را از تن
به در کرده و آماده شویم برای سافاری فردا ،پارک آبی برای مهمانان هتل رایگان

است و هیجانانگیز و عصر امروز هم در صورت تمایل به همراه راهنمای تور بهسوی نمایش کروکودیلها
میرویم و خاطرهای خوب از این لحظات میسازیم.
روز هشتم :صرف صبحانه در هتل ،امروز روز سافاری در پارک جنگلی پیالنسبرگ
است ،گشتی سه ساعته که شانس در دیدن حیوان ها تأثیر دارد و طبیعت بکر
هم به کمک میآید تا بسازیم لحظاتی خاص را در ماجراجویی در پارک جنگلی با
عالءالدینتراول ،آفریقای جنوبی به پنج حیوان بزرگش مینازد ،فیل آفریقایی ،کرگدن
سیاه  ،شیر آفریقایی ،کیپ بوفالو ،پلنگ و پارک جنگلی پیالنسبرگ فرصتی است که اگر
شرایط یاری کرد ،این حیوانات را ببینیم.
روز نهم :صرف صبحانه در هتل  ،تحویل اتاق ها و آماده شدن برای سفر زمینی چند ساعته از سانسیتی
تا ژوهانسبورگ که البته در مسیر بازدیدی حیرتانگیز از دهکده فرهنگی لسدی خواهیم داشت و با
نحوه زندگی بومیان آفریقا آشنا میشویم ،مراسم آئینی قبیله و راه و روش زندگی مردم در این دهکده
ما را به عمق زندگی در دوران گذشته آفریقا میبرد و پس از پایان دیدار به ژوهانسبورگ میرویم تا
در هتل رادیسون بلو سندتون ژوهانسبورگ اقامت کنیم.
روز دهم :صرف صبحانه در هتل ،امروز آماده میشویم برای دیدار از میدان ماندال که بزرگترین
مجسمه نلسون ماندال در این میدان است و در کنار آن عکس یادگاری روز آخر سفر را میگیریم.
ترکهای عثمانی در ژوهانسبورگ مسجدی ساختهاند شبیه ایاصوفیه که نامش را مسجد
نظامیه گذاشتهاند و البته ناهار امروز را در یک رستوران ترکیهای به نام عثمان پاالس میل
میکنیم و امروز از ژوهانسبورگ بهسوی پرتوریا خواهیم رفت و کاخ ریاست جمهوری و و
میدان چرچ را خواهیم دید و از همه وقتمان در این روز استفاده میکنیم.
روز یازدهم :صرف صبحانه در هتل ،تخلیه اتاق و حرکت بهسوی فرودگاه ژوهانسبورگ برای بازگشت
به ایران در ساعت 13:00
هتل  5ستاره وستین کیپتاون  ،اقامت در قلب کیپتاون

این هتل در دروازه واترفرانت واقع شده و در مجاورت  ،CTICCتا مهمانان هتل بتوانند از نزدیک به همه
چیز شهر کیپتاون دسترسی داشته باشند ،عالءالدینتراول اقامت در
این هتل را به شما پیشنهاد میدهد تا این اقامت ماندگار شود ،اتاق ها
با ملحفههای لوکس و پنجرههایی که از کف تا سقف اتاق ،نمای بیرون
را به شما نشان میدهد .استخر هتل در فضای باز شیشهای  ،صحنهای
جادویی را برای شما در حین شنا میسازد .رستوران  Thirty7دارای
یک دکوراسیون پیچیده است و غذاهای تازه و محلی ارائه میکند.
www.westincapetown.com
هتل  5ستاره کسکید سانسیتی ،تجربه خدمات جهانی

پارک جنگلی پیالنسبرگ در کنار این هتل است و هتل در دل باغهای استوایی و آبشارها ساخته شده
است ،استخر شنای حرفهای و بینظیر برایمان آرامش را به ارمغان
میآورد ،رستورانی جذاب در این هتل است که بهترین صبحانه را ارائه
میدهد .غذاهای مدیترانهای و گیاهی از ویژگیهای رستوران هتل
کسکید است ،اگر اهل گلف باشید به زمین گلف هتل میروید و بازی
میکنید و یا زمین تنیس هم برای شما مهیا است و همه چیز در
دسترس شما خواهد بود.
www.suninternational.com/sun-city/cascades
هتل رادیسون بلو سندتون ژوهانسبورگ

هتلی تازهساز در قلب منطقه تجاری سندتون ژوهانسبورگ که آتریوم
چشمگیری دارد ،این هتل دارای  5000متر مربع از امکانات آبگرم و
تناسب اندام است .یک استخر شنا با عرشه آفتاب و منظرهای از شهر،
یک سالن ورزش ایدهآل و مسیر پیادهروی در فضای باز و همچنین
رستوران ایتالیایی هتل خاص و متفاوت است ،سندتون گزینه خوبی
برای مسافران است که عالقهمند به گشتوگذار ،خرید لباس و
رستوران هستند.
www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg

تاریخهای اجرای تور آفریقایجنوبی
گروه

تاریخ رفت

گروه  1چهارشنبه شب  5مهر

گروه  2چهارشنبه شب  17آبان
گروه  3چهارشنبه شب  8آذر

ورود به

کیپتاون

کیپتاون
کیپتاون

گروه  4پنجشنبه شب  19بهمن ژوهانسبورگ
گروه  5دوشنبه شب  28اسفند

کیپتاون

تاریخ برگشت

خروج از

یکشنبه  28آبان

ژوهانسبورگ

دوشنبه  30بهمن

کیپتاون

یکشنبه 16مهر

یکشنبه  19آذر

جمعه  10فروردین

هزینه تور پنج ستاره لوکس آفریقایجنوبی
بزرگسال در اتاق بزرگسال در اتاق
یک تخته
دوتخته

3299 $

معادل تومانی

13.199.000

3999 $

معادل تومانی

15.999.000

کودک  2تا 11
سال با تخت

2699 $

معادل تومانی

10.799.000

کودک  2تا 5
سال بدون تخت

1999 $

معادل تومانی

7.999.000

ژوهانسبورگ
ژوهانسبورگ
ژوهانسبورگ

کودک زیر
 2سال

249 $

معادل تومانی

999.000

شما میتوانید هزینه تور را بر اساس انتخاب به دالر یا تومان بپردازید که ما پیشنهاد میکنیم به دالر
پرداخت نمائید ،شایان ذکر است نرخ تومانی بر اساس نرخ دالر در روز خرید تعیین میشود.
تاریخ اجرای تور در نوروز  97معادل  500دالر افزایش نرخ دارد.

مسیر پروازی
تهران -دوحه-کیپتاون

مسیر پروازی تور آفریقایجنوبی

خط پروازی ساعت حرکت ساعت ورود

ژوهانسبورگ-دوحه-تهران

تهران -دوحه -ژوهانسبورگ
کیپتاون -دوحه -تهران

خدمات تور آفریقایجنوبی

22:40
13:10
20:30
12:35

11:05
03:30
10:25
03:30

مدت پرواز

نوعهواپیما

 14ساعت بوئینگ777
 13ساعت بوئینگ777
12و نیم ساعت بوئینگ777
 13ساعت بوئینگ777

 10شب اقامت در هتلهای  5ستاره شامل  5شب هتل وستین کیپتاون  3 +شب هتل
کسکید سانسیتی  2 +شب هتل رادیسونبلو سندتون ژوهانسبورگ
بلیط هواپیمایی قطر از طریق تهران به دوحه با هواپیمای بوئینگ 777
پرواز داخلی بین دو شهر کیپتاون و ژوهانسبورگ
راهنمای فارسی زبان حرفه ای در طول سفر
برنامه گشت کامل طبق سفرنامه تور در شهرهای کیپتاون ،سانسیتی ،حیات وحش پارک
جنگلیپیالنسبرگ،ژوهانسبورگ
ترانسفر فرودگاهی در مقصد و برگزاری گشتها با مگاباس
 10وعده صبحانه بوفه کامل  6 +وعده غذا ( 1وعده رستوران ترکی 1+وعده رستوران
دریایی 1+وعده استیک  2+وعده فستفود1+وعده گریل)
گشت هلیکوپتر سواری رایگان در کیپتاون
اخذ ویزا  +پوشش بیمه درمانی و حوادث تمام مسافران تا سقف  10هزار یورو
پرداخت ورودیه های اماکن مورد بازدید طبق سفرنامه تور

نکات مهم تور آفریقایجنوبی

امکان اتاق سه تخته و حضور فرزند  11سال به باال در اتاق دوتخته نمیباشد.
واحد پول آفریقا رند است که هر  1دالر معادل  13رند و هر رند معادل  300تومان است.

شرایط و مدارک مورد نیاز ویزای آفریقایجنوبی

دو قطعه عکس  3در  4زمینه سفید و تمام رنگی
پرینت سه ماهه حساب بانکی به انگلیسی و ارز دالر
گواهی اشتغال به کار در سربرگ شرکت با ذکر حقوق
سمت و تاریخ شروع به کار و یا جواز کسب برای فعاالن بخش
خصوصی به انگلیسی
ترجمه شناسنامه کودکان زیر  18سال (دونسخه)
اصل پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار

