
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره با  5اقامت در هتل  شب 11، ، ترانسفر فرودگاهیقطری بلیط رفت و برگشت با پرواز دمات تور:خ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .  گشت به همراه لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی 7 ،ویزای توریستی، بیمه ،صبحانه

 (A4مدارک مورد نیاز)کپی ها حتما در برگه 

 با امضای مسافر ماه اعتبار 7اصل گذر نامه با حداقل  .1

 ، با زمینه سفیدرنگی، تمام رخ 3*4کس در اندازه دو قطعه ع .2

 ترجمه جواز کسب با مهر مترجم برای مشاغل آزاد . .3

وانه نظام پزشكي و ( اعم از: پزشكان و مشاغل وابسته )پرترجمه با مهر مترجمکلیه مشاغل ) .4

مطب(، مهندسین)پروانه نظام مهندسي(، مدیران شركت ها)روزنامه رسمي + گواهی اشغال به پروانه 

(، بازنشستگان)حكم و یا گواهی اشتغال به کار  کار(، كاركنان مراكز دولتي)حكم كارگزیني

اشتغال به كار با غیر دولتي)گواهي دولتی و بازنشستگي + آخرین فیش حقوقي(، پرسنل شركت هاي 

محصل ) (.  و کارت دانشجویی ذكر مبلغ حقوق + سمت و زمان استخدام(، دانشجو )نامه از دانشگاه

 گواهی اشتغال به تحصیل (

معرفي نامه از محل كار با ذكر نام و نام خانوادگي، شمارگذرنامه، تاریخ شروع به كار، طول مدت  .5

استخدام، سمت)عنوان شغلي(، میزان حقوق، تاریخ شروع و اتمام مرخصي به زبان انگلیسي روي سر 

         برگ شركت.

 ماه آخر به زبان التین.  3پرینت حساب بانكي برای  .6

 مه تور برنا روزهای تور

روز اول  

 رگوژوهانسب

مونته  بازدید از مجموعه زیبای-ترانسفر به هتل -ژوهانسبرگورود به فرودگاه 

 کزینو.

روز دوم 

 رگوژوهانسب

 گشت تمام روزه شهری به همراه نهار .

سان سوم  روز

 سیتی

 بعد از صرف صبحانه ترانسفر به سمت سان سیتی و اقامت در هتل.

سان چهارم  روز

 یسیت

 در اختیار مسافر.

پارک  پنجمروز

 جنگلی

 شام.–گشت سافاری -نهار-حرکت به سمت پارک جنگلی

پارک  ششمروز

 جنگلی

 برگشت و شام در هتل.-گشت سافاری-نهار-صبحانه-گشت سافاری

کیپ  هفتمروز 

 تاون

 ترانسفر به فرودگاه و حرکت به سمت کیپ تاون.

روز هشتم کیپ 

 تاون

 راه نهار .گشت نیم روزه به هم

روز نهم کیپ 

 تاون

مستعمره -دماغه امید نیک-بازدید از جزیره فوکای دریایی –گشت تمام روزه 

 پنگوئن ها به همراه نهار. 

 در اختیار مسافر.روز دهم کیپ 

HOTEL 

R
A

T
IN

G
 

DBL SGL 
CHD (W BED) 

(4-12) 

CHD (N BED)  

 (2-4) 

ژوهانسبو

 رگ
The Michelangelo Hotel 

5* 

TOP 

5.200.000 

+3400$ 

5.200.000 

+5000$ 

4.000.000 

+2100$ 

4.000.000 

+1400$ 

 سان سیتی

     
The Palace  

ارک پ

 جنگلی
Pilanesberg Lodge 

 Taj Hotel كیپ تاون



 

 

 

 تاون

روز یازدهم کیپ 

 تاون

 در اختیار مسافر.

روز دوازدهم 

 کیپ تاون

 ترانسفر به فرودگاه و بازگشت به ایران.

 




