 9شب ي  01ريز ( رفت  3شُریًر )
 2شب شيَاوسبًرگ  2 +شب سان سیتی  0 +شب پارک جىگلی  4 +شب کیپ تان
 2شة الاهر زض غٍّاًسثَضي
ضٍظ اٍل  :تاظزیس اظ هیساى هاًسال  ،هسافطیي هی زَاًٌس تا ّواٌّگی ضاٌّوای زَض جْر اسسفازُ اظ تطًاهِ ّای ی وِ زض هیساى هاًسال ٍ سٌس زاى سٌسط اجطا هی شَز
السام ًوَزُ ٍ تطای صطف شام تِ ّعیٌِ ذَزشاى السام ًوایٌس.
ضٍظ زٍم :صطف صثحاًِ زض ّسل ،تاظزیس اظشْطخطزَضیا ٍ  ، Church Square ٍ Union Buildingتؼساظظْط تاظزیس اظ هسجس زطن ّای همین غٍّاًسثَضي )
هسجس ًظاهیِ ( ٍ صطف ًاّاض زض ضسسَضاى )ّعیٌِ ًاّاض تِ ػْسُ هسافطیي هی تاشس ( سدس حطور تسور هطوع صٌایغ زسسی  Cambanosتاظگشر تِ ّسل زض
ساػر  ٍ ۳۳:01آسسطآحر
 2شة آلاهر زض ساى سیسی
ضٍظ سَم  :زطاًسفط تِ سور ّسل ساى سیسی اذص ازاق ٍ اسسطاحر.
ضٍظ چْاضم  :صطف صثحاًِ زضّسل ٍ ،لر آظاز ٍ آسسفازُ آظ زفطیحاذ ضیعٍضذ ساى سیسی آسسفازُ آظ خاضن آتی جْر هیْواًاى ّسل ّای ساى سیسی ضآیگاى هی
تاشس.سایط زفطیحاذ ساى سیسی زض  Entertainment Cenetrلاتل زْیِ هی تاشس.
ضٍظ خٌجن  :صطف صثحاًِ زض ّسل  ،ضٍظ آظاز ٍ سدس زرلیِ آزاق ٍ حطور تسور ّسل زض خاضن جٌگلی صَضذ ظهیٌی ( زض حسٍز ًین ساػر )
 0شب آقامت در پارک جىگلی ( پیالوسبرگ ديمیه پارک جىگلی حفاظت شذٌ ملی آفریقای جىًبی میباشذ)
اجطای گشر  3ساػسِ خاضن جٌگلی زض ساػر  06سدس تاظگشر تِ ّسل ٍ صطف شام تِ صَضذ تَفِ تاظ.
ضٍظ ششن  :صطف صثحاًِ زض ّسل  ،حطور تِ سور فطٍزگاُ غٍّاًسثَضي ٍ خطٍاظ تِ سور ویح زاٍى ٍ اذص ازاق زض ّسل.
ضٍظ ّفسن  :صطف صثحاًِ زض ّسل  ،اجطای زَض زوام ضٍظ هٌطمِ  ٍ Hout Bayگشر وشسی جْر تاظزیس اظ جعیطُ فَن ّای زضیایی سدس حطور تِ سور هٌطمِ
 ٍ cape peninsulaهٌطمِ ویح خَیٌر  ،تاظزیس آظ زهاغِ آهیس ًیه  ،هعضػِ شسط هطغْای آفطیمایی هحل زجوغ خٌگَئي ّای هرصَص آفطیمایی ( خٌگَئي ّای
هٌطمِ گطهسیطی ).

ضٍظ ّشسن :صطف صثحاًِ زض ّسل  ،اجطای گشر ًین ضٍظ شْط ویح زاى (اسسازیَم فَزثال جام جْاًی  ,هٌطمِ تَن آج Table Mountain
سور  Signal hillsزض ازاهِ حطور تِ سور تعضي زطیي هطوع ذطیس شْط ویح زاى  V&A Waterfrontهسافطیي ذَزشاى تِ ّسل تاظ هی گطزًس.

ٍ سدس حطور تِ

ضٍظ ًْن :صطف صثحاًِ زض ّسل  ،اجطای گشر تاظزیس اظ شْط ٍ هٌطمِ ظیثای  ( Stellenboschهعاضع اًگَض  ،زسر خٌیط ،تاظزیس ظ خاضن هیوًَْا  ،خاضن خطٍآًِ ّا ٍ
طَطیْای آفطیمای ٍ  ) ...سدس تاظگشر تِ هطوع ذطیس Canal Walk
اهىاًاذ زَض :
صثحاًِ تِ صَضذ تَفِ تاظ زض زوام ّسلْا ٍصثحاًِ تا شام زضّسل خاضن جٌگلی +ضاٌّوای فاضسی ظتاى  +زطاًسفط فطٍزگاّی  +تلیط َّاخیوائی لطط  +اجطای ولیِ
گشسْا ٍ ّواٌّگی زطاًسفطّا زض ضٍظ ّای تاظزیس ّوطاُ تا ٍضٍزیِ ّا  +اذص ٍیعای وشَض آفطیمای جٌَتی +زطاًسفط َّایی تیي شْطّای غٍّاًسثَضي ٍویح زاى +
ّوطاّی  +ضاٌّوای فاضسی ظتاى اظ زْطاى خطزاذر ٍضٍزیِ ولیِ هىاًْای زیسًی طثك تطًاهِ تاال ٍ گشر ّلیىَخسط زض شْطویح زاى .
هسآضن الظم :
 2لطؼِ ػىس ضًگی  x 4 3تا ظهیٌِ سفیس  +آصل خاسدَضذ تا  7هاُ آػسثاض  +هؼطفی شغل هسافط زض سطتطي هحل واض/شطور تصَضذ زطجوِ شسُ تا شوطزاضید
شطٍع تِ واض،سور،هیعآى حمَق  +خطیٌر حساب تاًىی  3هاِّ هسافطیي تِ الزیي آظ تاًه ً 2 +سرِ زطجوِ شٌاسٌاهِ وَزواى ظیط  08سال  +حضَض هسافط ظهاى
زحَیل هسآضن تِ سفاضذ العاهی هیثاشس.
تلیط ٍ زَض تِ صَضذ غیط لاتل تاظگشر (  ) nonrefundableهی تاشس.
ًطخ ًَظاز 911.111 :زَهاى
(وویسیَى وَزن تا زرر ًصف تعضگسال ٍ تِ وَزن تسٍى زرر وویسیَى زؼلك ًویگیطز).

Cities
Cape Town
Johannesburg
Sun city
Pilanesberg

Hotels name:
)Crystal Tower hotel and SPA (luxury hotel , best location
)Radisson Blu Sandton (luxury hotel , best location
)The PALACE Hotel (luxury
)KWA Maritane (4 * luxury

* تًضیحات َتل َاَ :تل کیپ تان درکىار بسرگ تریه مرکسخریذ شُر کیپ تان در مىطقٍ کاوال ياک ياقع شذٌ َ ،تل شيَاوسبًرگ
در بُتریه مىطقٍ مرکسی شُر (محلٍ سىذتان) ي وسدیک بٍ میذان ولسًن ماوذال ي بسرگ تریه مرکس خریذ شيَاوسبًرگ ي ديمیه
مرکس خریذ بسرگ قارٌ آفریقا ياقع شذٌَ ،تل سان سیتی در مجمًعٍ تفریحی سان سیتی با پارک آبی رایگان میباشذ َ ،تل پارک
جىگلی در داخل ديمیه پارک جىگلی حفاظت شذٌ ملی آفریقای جىًبی پیالوسبرگ ياقع شذٌ کٍ َتلی لًکس در حذ  5ستارٌ با
فضائی دلىشیه مىاسب با پارک جىگلی میباشذ.

وًع تًر

َر وفر در اتاق دي
تختٍ

اتاق یک تختٍ

کًدک با تخت  7تا 02

کًدک بذين تخت  2تا

سال

 6سال

 9شب ي  01ريز
َتلُای  5ستارٌ
Luxury

2590 $

3200 $

2300 $

: QR 491 Q 24AUG 2 IKADOH HK1 05:35 06:10
: QR1359 Q 24AUG 2 DOHJNB HK1 07:10 14:40
3 : QR1370 Q 02SEP 6 CPTDOH HK1 13:20 23:50
: QR 490 Q 03SEP 7 DOHIKA HK1 00:50 04:25

1600 $

