




تور لوکس آفريقای جنوبی
١٣ شب و ١۴ روزه

۴ شب کیپ تان + ٣ شب دوربان + ٢ شب سان سیتی + ٢ شب پارک جنگلی +  ٢ شب ژوهانسبورگ 

۴ شب اقامت در کیپ تان
روز اول: ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت

روز دوم: صرف صبحانه در هتل ، اجرای تور تمام روز منطقهHout Bay  و گشت 
 Cape  کشتی جهت بازدید از جزیره فوک های دریایی سپس حرکت به سمت منطقه
Peninsula و منطقه کیپ پوینت ، بازدید از دماغه امید نیک ، مزرعه شتر مرغهای 
منطقه  های  (پنگوئن  آفریقایی  مخصوص  های  پنگوئن  تجمع  محل   ، آفریقایی 

گرمسیری)
روز سوم: صرف صبحانه در هتل ، اجرای گشت نیم روز شهر کیپ تان (استادیوم 

فوتبال  جام جهانی ، منطقه بوک آپ ، Table Mountain ) سپس حرکت به
 ،   V&A Waterfront مرکز خرید  به سمت  ادامه حرکت  در    Signal hills سمت 

مسافرین راسا به هتل باز می گردند
روز چهارم: صرف صبحانه در هتل ، اجرای گشت هلیکوپتر بر فراز شهر کیپ تان و 
سپس بازدید از kirstenbosch gardens  و در ادامه عزیمت به شهر و منطقه زیبای  
مرکز خرید  به  بازگشت  ....) سپس  و   ، پنیر  ، تست  انگور  (مزارع   Stellenbosch

 Canal Walk
روز پنجم: صرف صبحانه در هتل،  تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه جهت ترک 

کیپ تان به مقصد دوربان

٣ شب اقامت در دوربان
روز پنجم: ورود به فرودگاه دوربان و ترانسفر به سمت هتل و تحویل اتاق و استراحت  
روز ششم: صرف صبحانه در هتل، گشت نیمروز شهری شامل بازدید از شهر دوربان، 
استادیوم موسی مابیدا و نهایتا بازدید از uShaka Marine World  که شامل دو 

قسمت، بازدید از پنجمین اکواریوم بزرگ جهان، پارک آبی همراه با سرسره و 
وسایل دیگر تفریحات آبی، بازگشت به هتل 

روز هفتم: صرف صبحانه در هتل، روز آزاد جهت استفاده از سواحل زیبای شهر 
دوربان و یا خرید در بزرگترین مرکز خرید کشور آفریقا و سومین مرکز خرید 

Gateway  بزرگ قاره آفریقا به وسعت ٢٢٠٠٠٠ متر مربع به نام
روز هشتم: صرف صبحانه درهتل، تحویل اتاق ها و ترانسفر به سمت فرودگاه 

جهت عزیمت به ژوهانسبورگ

٢ شب اقامت در سان سیتی
روز هشتم: ورود به فرودگاه ژوهانسبورگ و عزیمت به سمت سان سیتی به 
صورت زمینی در مسیر بازدید از پارک شیرهای سفید آفریقایی و سپس ادامه 

مسیر به سمت هتل سان سیتی. تحویل اتاق و استراحت.
روز نهم: صرف صبحانه درهتل ، وقت آزاد و استفاده از تفریحات ریزورت سان 
سیتی استفاده از  پارک آبی جهت میهمانان هتل هـــای سان سیتی رایگان 
می باشد. بلیط سایر تفریحات سان سیتی در Entertainment Center  قابل 

تهیه می باشد.
روز دهم: صرف صبحانه در هتل ،  تخلیه اتاق و حرکت به سمت هتل در پارک 

جنگلی به صورت زمینی (در حدود نیم ساعت)  

اقامت در پارک جنگلی (پیالنزبرگ دومین پارک جنگلی بزرگ  ٢ شب 
حفاظت شده ملی آفریقای جنوبی میباشد)

روز دهم: ورود به هتل پارک جنگلی و تحویل اتاق، اجرای گشت سافاری در 

ساعت٣٠ :١٦ (بمدت ٣ ساعت)، سپس بازگشت به هتل و صرف شام به صورت منوی 
انتخابی.

روز یازدهم: بیداری در ساعت ٠٥:٠٠ صبح و اجرای گشت دوم سافاری ٠٥:٣٠ صبح 
صرف  و  هتل  به  بازگشت  ساعت)،   ٣ (بمدت  سافاری  مخصوص  های  اتومبیل  با 

صبحانه در هتل، روز آزاد صرف نهار و شام در هتل به صورت منوی انتخابی
روز دوازدهم: صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق ها در ساعت ٩ صبح و حرکت به  
و  لسدی  فرهنگی  دهکده  از  بازدید  مسیر  در  زمینی،  بصورت  ژوهانسبورگ  سمت 
آشنای با نحوه زندگی و شو مربوط به اقوام قدیمی آفریقای جنوبی، سپس ترانسفر 

بسمت ژوهانسبورگ
 

٢ شب اقامت در ژوهانسبورگ
و  اتاق  تحویل  و  هتل  سمت  به  ترانسفر  و  ژوهانسبورگ  به  ورود  دوازدهم:  روز 
استراحت، در ادامه مسافرین می توانند با همراهی راهنمای تور از میدان نلسون 

ماندال و سندتان سنتربازدید نمایند
روز سیزدهم: صرف صبحانه در هتل، بازدید از شهربازی گلدریف سیتی و استفاده از 
امکانات این مجموعه، بعدازظهر بازدید از مسجـــــد ترک های مقیم ژوهانسبورگ 
(مسجد نظامیه) و صرف ناهار در رستوران ترکیه ای (هزینه ناهار به عهده مسافرین 
می باشد) در ادامه مسیر بازدید از مرکز صنایع دستی Cambanos و  سپس بازگشت 

به هتل در ساعت ١٧:٠٠ و استراحت
فرودگاه  بسمت  حرکت  و  اتاق  تخلیه  هتل،   در  صبحانه  صرف  چهاردهم:  روز 

ژوهانسبورگ و بازگشت به ایران
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امکانات تور:
صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتل ها ٢ وعده شام و ١ وعده ناهار  درهتل پارک جنگلی + راهنمای فارسی 
زبان + ترانسفر فرودگاهی + بليط هواپيمائی قطر + اجرای کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های 
بازدید همراه با ورودیه ها + اخذ ويزای كشور آفريقای جنوبی + ترانسفر هوایی بین شهرهای کیپ تان به 

VFS دوربان و دوربان به ژوهانسبورگ + پرداخت هزینه ویزا و هزینه انگشت نگاری شرکت
آژانس  باال و گشت هلیکوپتر در شهرکیپ تان به عهده  برنامه  پرداخت ورودیه کلیه مکانهای دیدنی طبق 

سفرنامه می باشد.

مدارک الزم:
٢ قطعه عكس رنگی٣ x ٤  با زمینه  سفيد (جدید) + اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار  امضاء شده توسط صاحب 
گذرنامه + معرفی نامه شغلی مسافر در سربرگ محل كار / شركت بصورت ترجمه شده با ذکر تاریخ شروع به 
کار، سمت، میزان حقوق و مدت زمان مرخصی + نامه اشتغال به تحصیل برای دانشجو ها و دانش آموزان + 
پرینت حساب بانکی ٣ ماه آخر مسافرین به انگلیسی از بانک + ٢ نسخه ترجمه شناسنامه کودکان زیر ١٨ 
سال(١ نسخه از ترجمه های شناسنامه بایستی به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده باشد) + حضور 

مسافر زمان تحویل مدارک به سفارت الزامی می باشد.

بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable) می باشد.
نرخ نوزاد  : ۵۰۰ / پانصد دالر 

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۶ سال
کودک با تخت

۷-۱۲ سال

١٣  شب و  ١٤ روزه
هتل های  ٤ و ٥ ستاره

LUXURY

٣٢٥٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۴۳۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۲۶۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۱۵۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

Cape Town

Durban

Sun City

Pilanesberg

Johannesburg

Marriott Crystal Tower Hotel and SPA!

Southern Sun Elangeni & Maharani

The Palace Hotel

KWA Maritane (4 Star Luxury)

Radisson Blu Sandton Hotel

www.marriott.com/hotels/travel/cptyr-african-pride-crystal-towers-hotel-and-spa/

https://www.tsogosun.com/southern-sun-elangeni-maharani

https://www.suninternational.com/palace/

www.legacyhotels.co.za/en/hotels/kwamaritane

https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg

Cities Website5-4 Star Hotel

QATAR AIRWAYS FLIGHT DETAIL:
QR491     IKA-DOH     18MAR    0445 - 0625
QR1371   DOH-CPT    18MAR    0750 - 1705
QR1368   JNB-DOH    31MAR    2050 - 0640+1
QR482     DOH-IKA     01APR     0800 - 1135





تور بزرگ و استثنائی آفريقای جنوبی و زیمبـابوه
١٣ شب و ١۴ روزه

۴ شب کیپ تان + ٢ شب سان سیتی  + ٢ شب پارک جنگلی + ٢ شب ژوهانسبورگ + ٣ شب آبشار ویکتوریا

۴ شب اقامت در کیپ تان
روز اول: ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت

روز دوم: صرف صبحانه در هتل، اجرای تور تمام روز منطقه Hout Bay  و گشت 
منطقه   به سمت  حرکت  دریایی سپس  های  فوک  جزیـره  از  بازدید  جهت  کشتی 
Cape Peninsula و منطقه کیپ پوینت، بازدید از دماغه امید نیک، مزرعه شتر مرغ 
 های آفریقایی، محل تجمع پنگوئن های مخصوص آفریقایی (پنگوئن های منطقه 

گرمسیری)
(استادیوم  تان  روز شهر کیپ  نیم  اجرای گشت  در هتل،  روز سوم: صرف صبحانه 
فوتبال  جام جهانی، منطقه بوک آپ، Table Mountain) سپس حرکت به سمت 
Signal hills  در ادامه حرکت به سمت مرکز خرید V&A Waterfront ، مسافرین 

راسا به هتل باز می گردند 
برفراز شهر کیپ تان و  روز چهارم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت هلیکوپتر 
سپس بازدید از kirstenbosch gardens  و در ادامه عزیمت به شهر و منطقه زیبای  
به مرکز خرید  بازگشت  ....) سپس  و   ، پنیر  ، تست  انگور  (مزارع   Stellenbosch

Canal Walk
روز پنجم: صرف صبحانه در هتل،  تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه جهت ترک 

کیپ تان به مقصد سان سیتی

٢ شب اقامت در سان سیتی
روز پنجم: ورود به فرودگاه ژوهانسبورگ و عزیمت به سمت سان سیتی به صورت 
زمینی در مسیر بازدید از پارک شیرهای سفید آفریقایی و سپس ادامه مسیر به سمت 

هتل سان سیتی. تحویل اتاق و استراحت
روز ششم: صرف صبحانه درهتــــل، وقت آزاد و استـــفاده از تفریحات ریزورت 

سان سیتی استفاده از  پارک آبی جهت میهمانان هتل های سان سیتی رایگان 
می باشد. بلیط سایر تفریحات سان سیتی در Entertainment Center  قابل 

تهیه می باشد
روز هفتم: صرف صبحانه در هتل،  تخلیه اتاق و حرکت به سمت هتل در پارک 

جنگلی به صورت زمینی (در حدود نیم ساعت) 
 

بزرگ  جنگلی  پارک  دومین  جنگلی(پیالنزبرگ  پارک  در  اقامت  ٢ شب 
حفاظت شده ملی آفریقای جنوبی میباشد)

روز هفتم: ورود به هتل پارک جنگلی و تحویل اتاق، اجرای گشت سافاری در 
ساعت٣٠ :١٦ (بمدت ٣ ساعت)، سپس بازگشت به هتل و صرف شام به صورت 

منوی انتخابی
روز هشتم: بیداری در ساعت ٠٥:٠٠ صبح و اجرای گشت دوم سافاری در ساعت
٠٥:٣٠ صبح با اتومبیل های مخصوص سافاری (بمدت ٣ ساعت )، بازگشت به 
هتل و صرف صبحانه در هتل، روز آزاد صرف نهار و شام در هتل به صورت منوی 

انتخابی
روز نهم: صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق ها در ساعت ٩ صبح و حرکت به  
سمت ژوهانسبورگ بصورت زمینی، در مسیر بازدید از دهکده فرهنگی لسدی و 
آفریقای جنوبی، سپس  اقوام قدیمی  به  زندگی و شو مربوط  با نحوه  آشنای 

ترانسفر بسمت ژوهانسبورگ

٢ شب اقامت در ژوهانسبورگ
و  اتاق  تحویل  و  هتل  سمت  به  ترانسفر  و  ژوهانسبورگ  به  ورود  نهم:  روز 
میدان  از  تور  راهنمای  همراهی  با  توانند  می  مسافرین  ادامه  در  استراحت، 

نلسون ماندال و سندتان سنتربازدید نمایند
از  استفاده  و  سیتی  گلدریف  شهربازی  از  بازدید  هتل،  در  دهم: صرف صبحانه  روز 
امکانات این مجموعه، بعدازظهـــــر بازدید از مسجد ترک های مقیم ژوهانسبورگ 
(مسجد نظامیه) و صرف ناهار در رستوران ترکیه ای (هزینه ناهار به عهده مسافرین 
می باشد) در ادامه مسیر بازدید از مرکز صنایع دستی Cambanos و  سپس بازگشت 

به هتل در ساعت ١٧:٠٠ و استراحت
روزیازدهم: صرف صبحانه در هتل،  تحویل اتاق و حرکت به سمت فرودگاه و ترک 

ژوهانسبورگ به مقصد شهر ویکتوریا در کشور زیمبابوه

٣ شب اقامت در آبشار ویکتوریا
و  اتاق  وتحویل  هتل  سمت  به  ترانسفر  و  ویکتوریا  فرودگاه  به  ورود  روزیازدهم: 

استراحت، صرف شام در هتل
روزدوازدهم: صرف صبحــانه در هتل، گشـــت پیاده روی به سمـــت پارک ملی 
Victoria Falls  در حدود ٢٠ دقیقه. سپس بازگشت به هتل و استراحت و صرف شام 

در هتل
روزسیزدهم: صرف صبحانه در هتل روز آزاد در هتل. صرف شام در هتل

روزچهاردهم: صرف صبحانه در هتل،  تخلیه اتاق و حرکت به سمت فرودگاه جهت 
عزیمت به ژوهانسبورگ (طول پرواز در حدود ١:٤٠ ساعت) در ادامه ترک ژوهانسبورگ 

به مقصد ایران.
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کودک بدون تخت
٢-۶ سال

کودک با تخت
۷-۱۲ سال

۵۱۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۳۶۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۱۹۵٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

Cape Town

Sun City

Pilanesberg

Johannesburg

Victoria Falls

Marriott Crystal Tower Hotel and SPA!

The Palace Hotel

KWA Maritane (4 Star Luxury)

Radisson Blu Sandton Hotel

Elephant Hills Resort (4 Star Luxury)

Cities 5-4 Star Hotel

امکانات تور:
صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتلها ٢ وعده شام و ١ وعده ناهار  درهتل پارک جنگلی + ٣ وعده شام در 
هتل ویکتوریا + راهنماي فارسی زبان + ترانسفر فرودگاهی + بليط هواپيمائی قطر + اجرای کلیه گشت ها و 
هماهنگی ترانسفرها در روز های بازدید همراه با ورودیه ها + اخذ ويزای ٢ بار ورود كشور آفريقای جنوبی + 
ترانسفر هوایی بین شهرهای کیپ تان به ژوهانسبورگ و ژوهانسبورگ به ویکتوریا فالس و ویکتوریا فالس 

VFS به ژوهانسبورگ + پرداخت هزینه ویزا وهزینه انگشت نگاری شرکت
آژانس  باال و گشت هلیکوپتر در شهرکیپ تان به عهده  برنامه  پرداخت ورودیه کلیه مکانهای دیدنی طبق 

سفرنامه می باشد.

مدارک الزم:
٢٢ قطعه عكس رنگی ٣ x ٤  با زمینه  سفيد (جدید) + اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار  امضاء شده توسط 
صاحب گذرنامه + معرفی نامه شغل مسافر در سربرگ محل كار / شركت بصورت ترجمه شده با ذکر تاریخ 
شروع به کار / سمت / میزان حقوق و مدت زمان مرخصی + نامه اشتغال به تحصیل برای دانشجو ها و دانش 
آموزان + پرینت حساب بانکی ٣ ماهه آخر مسافرین به انگلیسی از بانک + ٢ نسخه ترجمه شناسنامه کودکان 
زیر ١٨ سال( ١ نسخه از ترجمه های شناسنامه بایستی به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده باشد)  

+ حضورمسافر زمان تحویل مدارک به سفارت الزامی میباشد.
بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable) می باشد.

نرخ نوزاد  : ۵۰۰ / پانصد دالر 

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل

١٣  شب و  ١٤ روزه
هتل های  ٤ و ٥ ستاره

LUXURY

۴۰۵۰ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

www.marriott.com/hotels/travel/cptyr-african-pride-crystal-towers-hotel-and-spa/

https://www.suninternational.com/palace/

www.legacyhotels.co.za/en/hotels/kwamaritane

https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg

https://www.legacyhotels.co.za/en

Website

QATAR AIRWAYS FLIGHT DETAIL:
QR499     IKA-DOH     18MAR    2250 - 0030+1
QR1369   DOH-CPT   19MAR    0205 - 1120
QR1360   JNB-DOH    01APR    1940 - 0530+1
QR482     DOH-IKA     02APR     0800 - 1135





تور بزرگ آفريقای جنوبی
۹ شب و ١۰ روزه

٢ شب ژوهانسبورگ + ٢شب سان سیتی + ١ شب پارک جنگلی  + ۴ شب کیپ تان 

٤ شب اقامت در ژوهانسبورگ
روز اول: ورود به فرودگاه بین المللی ژوهانسبورگ و ترانسفر به سمت هتل و اخذ 
از  اتاق و استراحت، مسافرین می توانند با هماهنگی راهنمای تور جهت استفاده 
برنامه هایی که در میدان نلسون ماندال و سند تان سنتر اجرا می شود اقدام نمایند 
از  استفاده  و   ریف سیتی  گلد  ازشهربازی  بازدید  در هتل،  روز دوم: صرف صبحانه 
مقیم  های  ترک  مسجد  از  بازدید  بعدازظهر  مجموعه،  این  تفریحی  امکانات 
ژوهانسبورگ (مسجد نظامیه) و صرف ناهار در رستوران ترکیه ای (هزینه ناهار به 

عهده مسافرین می باشد) سپس  بازگشت به هتل در ساعت ١۵:٠٠، استراحت
به  اتاق و حرکت به سمت سان سیتی  روز سوم: صرف صبحانه در هتل،  تحویل 
صورت زمینی، بازدید از مرکز صنایع دستی Cambanos، در ادامه  ترانسفر به سمت 
و  لسدی  فرهنگی  دهکده  از  بازدید  در مسیر  نیم،  و  دو ساعت  سان سیتی حدود 

آشنایی با نحوه زندگی و شو مربوط به اقوام قدیمی آفریقای جنوبی

٢ شب اقامت در سان سیتی
روز سوم: ورود به هتل سان سیتی. تحویل اتاق و استراحت

ریزورت سان  تفریحات  از  استفاده  و  آزاد  وقت  درهتل،  روز چهارم: صرف صبحانه 

سیتی، استفاده از  پارک آبی جهت میهمانان هتل های سان سیتی رایگان می 
باشد. سایر تفریحات سان سیتی در Entertainment Center  قابل تهیه می 

باشد
روز پنجم: صرف صبحانه در هتل، روز آزاد، سپس تخلیه اتاق و ترانسفر بسمت 

پارک جنگلی به صورت زمینی ( در حدود نیم ساعت )

بزرگ  پارک جنگلی  (پیالنزبرگ دومین  پارک جنگلی  در  اقامت  ١ شب 
حفاظت شده ملی آفریقای جنوبی میباشد)

روز پنجم: اجرای گشت ٣ ساعته پارک جنگلی از ساعت ١۶:٠٠ سپس بازگشت 
به هتل و صرف شام به صورت منوی انتخابی.

روز ششم:  صرف صبحانه در هتل،  سپس تخلیه اتاق و حرکت بسمت فرودگاه 
ادامه  آفریقایی سپس  سفید  شیرهای  پارک  از  بازدید  مسیر  در  ژوهانسبورگ 

مسیر به سمت فرودگاه و عزیمت به کیپ تان

۴ شب اقامت در کیپ تان 
روز ششم: ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل، تحویل اتاق و استراحت

روز هفتم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت نیم روز شهر کیپ تان (استادیوم 
به  حرکت  سپس   ،(Table Mountain  ، آپ  بوک  منطقه   ، جهانی  جام  فوتبال  
V&A Water- ادامــه حرکت به سمت مـــرکز خرید سمـــت Signal hills  در 

front، مسافرین راسا به هتل باز می گردند
روز هشتم: صرف صبحانه در هتل، اجرای تور تمام روز منطقهHout Bay  و گشت 
 Cape کشتی جهت بازدید از جزیره فوک های دریایی سپس حرکت به سمت منطقه
Peninsula و منطقه کیپ پوینت ، بازدید از دماغه امید نیک، مزرعه شتر مرغهای 
منطقه  های  (پنگوئن  آفریقایی  مخصوص  های  پنگوئن  تجمع  محل  آفریقایی، 

گرمسیری)
روز نهم: صرف صبحانه در هتل، سپس اجرای گشت هلیکوپتر بر فراز شهر کیپ تان 
به مدت ١۵ دقیقه ، سپس بازدید از kirstenbosch gardens  و در ادامه عزیمت به 
....)، سپس  و   ، پنیر  تست   ، انگور  (مزارع   Stellenbosch زیبای   منطقه  و  شهر 

Canal Walk بازگشت به مرکز خرید
روز دهم: صرف صبحانه در هتل،  تحویل اتاق و ترانسفر بسمت فرودگاه و ترک کیپ 

تان جهت عزیمت به ایران.

+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO

Ref:SFQR20  /   ۱۳۹۹ تاریخ حرکت:  ۱ فروردین



+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO

امکانات تور:
صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتلها ١ وعده شام درهتل پارک جنگلی + راهنمای فارسی زبان + ترانسفر 
فرودگاهی + بليط هواپيمائی قطر + اجرای کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روزهای بازدید همراه با 
ورودیه ها + اخذ ويزای كشور آفريقای جنوبی + ترانسفر هوایی بین شهرهای ژوهانسبورگ و کیپ تان + 

VFS پرداخت هزینه ویزا وهزینه انگشت نگاری شرکت
آژانس  باال و گشت هلیکوپتر در شهرکیپ تان به عهده  برنامه  پرداخت ورودیه کلیه مکانهای دیدنی طبق 

سفرنامه می باشد.

مدارک الزم:
٢ قطعه عكس رنگی ٣ x ٤  با زمینه  سفيد (جدید) + اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار  امضاء شده توسط صاحب 
گذرنامه + معرفی نامه شغل مسافر در سربرگ محل كار/ شركت بصورت ترجمه شده با ذکر تاریخ شروع به 
کار، سمت، میزان حقوق و مدت زمان مرخصی + نامه اشتغال به تحصیل برای دانشجو ها و دانش آموزان + 
پرینت حساب بانکی ٣ ماهه آخر مسافرین به التین از بانک + ٢ نسخه ترجمه شناسنـامه کودکان زیر ١٨ سال 
 + باشد)  رسیده  خارجه  امور  وزارت  و  دادگستری  تائید  به  بایستی  شناسنامه  های  ترجمه  از  نسخه   ١  )

حضورمسافر زمان تحویل مدارک به سفارت الزامی میباشد.
بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable ) می باشد.

نرخ نوزاد  : ٣٠٠ / سیصد دالر

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۶ سال
کودک با تخت

۷-۱۲ سال

۹  شب و  ١۰ روزه
هتل های  ٤ و ٥ ستاره

LUXURY

۲۷۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۳۴۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۲۰۵٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۱۳۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

Johannesburg

Sun city 

Pilanesberg 

Cape Town 

Radisson Blu Sandton hotel 

The Cascades Hotel

KWA Maritane (4 Star Luxury)

Crystal Tower hotel and SPA 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg

www.suninternational.com/sun-city/cascades/accommodation/

www.legacyhotels.co.za/en/hotels/kwamaritane

www.marriott.com/hotels/travel/cptyr-african-pride-crystal-towers-hotel-and-spa/

Cities Website5-4 Star Hotel

QATAR AIRWAYS FLIGHT DETAIL:
QR499      IKA-DOH     20MAR    2250 - 0030+1
QR1363    DOH-JNB    21MAR    0210 - 1005
QR1370    CPT-DOH   30MAR    1240 - 2355
QR490      DOH-IKA     31MAR    0055 - 0429





تور بزرگ آفريقای جنوبی
١۰ شب و ١۱ روزه

٢ شب ژوهانسبورگ + ٢ شب پارک جنگلی + ٢ شب سان سیتی + ۴ شب کیپ تان 

۲ شب اقامت در ژوهانسبورگ
روز اول: ورود به فرودگاه بین المللی ژوهانسبورگ و ترانسفر به سمت هتل و اخذ 
از  اتاق و استراحت، مسافرین می توانند با هماهنگی راهنمای تور جهت استفاده 
برنامه هایی که در میدان نلسون ماندال و سند تان سنتر اجرا می شود اقدام نمایند 
 Church Sq. شامل  پرتوریا  شهــــر  از  بازدید  هتل،  در  صبحانه  صرف  دوم:  روز 
Union Building،  بعدازظهر بازدید از مسجــد ترک های مقیــــــم ژوهانسبورگ 
(مسجد نظامیه) و صرف ناهار در رستوران ترکیه ای (هزینه ناهار به عهده مسافرین 
می باشد) سپس  حرکت بسمت مرکز صنایع دستی Cambanos  بازگشت به هتل 

در ساعت ١٧:٠٠ و استراحت
روز سوم: صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق و ترانسفر زمینی به سمت پارک جنگلی 

(در حدود دو ساعت و نیم)، در مسیر بازدید از پارک شیرهای سفید آفریقایی

٢ شب اقامت در پارک جنگلی (پیالنزبرگ دومین پارک جنگلی بزرگ حفاظت 
شده ملی آفریقای جنوبی میباشد)

روز سوم: ورود به هتل پارک جنگلی و تحویل اتاق ، اجرای گشت سافاری در ساعت
٣٠ :١۶ (بمدت ٣ ساعت) ، سپس بازگشت به هتل و صرف شام به صورت منوی 

انتخابی

روزچهارم: بیداری در ساعت ۵:٠٠ صبح و اجرای گشت دوم سافاری در ساعت 
۵:٣٠  صبح با اتومبیل های مخصوص سافاری (بمدت ٣ ساعت)، بازگشت به 
هتل و صرف صبحانه در هتل، روز آزاد صرف نهار و شام در هتل به صورت منوی 

انتخابی
روز پنجم: صرف صبحانه در هتل ، سپس تخلیه اتاق و ترانسفر زمینی به سمت 

سان سیتی (در حدود نیم ساعت)

٢ شب اقامت در سان سیتی
روز پنجم: ورود به هتل سان سیتی. تحویل اتاق و استراحت

روز ششم: صرف صبحانه درهتل، وقت آزاد و استفاده از تفریحات ریزورت سان 
سیتی، استفاده از  پارک آبی جهت میهمــانان هتل های سان سیتی رایگان 
می باشد. سایر تفریحات سان سیتی در Entertainment Center  قابل تهیه 

می باشد
ترانسفر  و  اتاق  تخلیه  و سپس  آزاد   روز  در هتل،  روز هفتم: صرف صبحانه 
و  لسدی  فرهنگی  دهکده  از  بازدید  مسیر  در  ژوهانسبورگ،  فرودگاه  بسمت 
آشنایی با نحوه زندگی و شو مربوط به اقوام قدیمی آفریقای جنوبی، سپس 

ادامه مسیر به سمت فرودگاه و عزیمت به کیپ تان.

۴ شب اقامت در کیپ تان 
روز هفتم: ورود به کیپ تان و ترانسفر به سمت هتل، تحویل اتاق و استراحت

روز هشتم: صرف صبحانه در هتل ، اجرای گشت نیم روز شهر کیپ تان (استادیوم 
فوتبال  جام جهانی ، منطقه بوک آپ ، Table Mountain)، سپس حرکت به سمت 
Signal hills  در ادامه حرکت به سمت مرکز خرید V&A Waterfront، مسافرین 

راسا به هتل باز می گردند
روز نهم: صرف صبحانه در هتل، اجرای تور تمام روز منطقهHout Bay  و گشت کشتی 
منطقه  سمت  به  حرکت  سپـــــس  دریایی  های  فوک  جزیـــره  از  بازدید  جهت 
از دماغه امید نیک، مــــــزرعه  Cape Peninsula و منطقه کیپ پوینت، بازدید 
شتر مرغهای آفریقایی، محل تجمع پنگوئن های مخصوص آفریقایی (پنگوئن های 

منطقه گرمسیری)
روز دهم: صرف صبحانه در هتل، گشت هلیکوپتر بر فراز شهر کیپ تان به مدت ١۵ 
دقیقه، سپس بازدید از kirstenbosch gardens  و در ادامه عزیمت به شهر و منطقه 
زیبای  Stellenbosch (مزارع انگور ، تست پنیر ، و ....)، سپس بازگشت به مرکز 

Canal Walk خرید
روز یازدهم: صرف صبحانه در هتل،  تحویل اتاق و ترانسفر بسمت فرودگاه و ترک 

کیپ تان جهت عزیمت به ایران.

+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO

Ref:SFQR22  /   ۱۳۹۹ تاریخ حرکت:  ۲ فروردین



+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO

امکانات تور:
صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتلها ٢ وعده شام و ١ وعده ناهار  درهتل پارک جنگلی + راهنمای فارسی 
زبان + ترانسفر فرودگاهی + بليط هواپيمائی قطر + اجرای کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های 
بازدید همراه با ورودیه ها + اخذ ويزای كشور آفريقای جنوبی + ترانسفر هوایی بین شهرهای ژوهانسبورگ 

VFS وکیپ تان + پرداخت هزینه ویزا وهزینه انگشت نگاری شرکت
آژانس  باال و گشت هلیکوپتر در شهرکیپ تان به عهده  برنامه  پرداخت ورودیه کلیه مکانهای دیدنی طبق 

سفرنامه می باشد.

مدارک الزم:
٢ قطعه عكس رنگي٣ x ٤  با زمینه  سفيد (جدید)+ اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار  امضاء شده توسط صاحب 
گذرنامه + معرفی نامه شغل مسافر در سربرگ محل كار/ شركت بصورت ترجمه شده با ذکرتاریخ شروع به کار، 
سمت، میزان حقوق و مدت زمان مرخصی + نامه اشتغال به تحصیل برای دانشجو ها و دانش آموزان + 
پرینت حساب بانکی ٣ ماهه آخر مسافرین به انگلیسی از بانک + ٢ نسخه ترجمه شناسنامه کودکان زیر ١٨ 
 + باشد)   رسیده  امور خارجه  وزارت  و  دادگستری  تائید  به  بایستی  ترجمه های شناسنامه  از  سال)١نسخه 

حضورمسافر زمان تحویل مدارک به سفارت الزامی میباشد.
بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable ) می باشد.

نرخ نوزاد  :  ٣٠٠ / سیصد دالر 

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۶ سال
کودک با تخت

۷-۱۲ سال

١٠  شب و  ١١ روزه
هتل های  ٤ و ٥ ستاره

LUXURY

۲۸۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۳۵۵٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۲۲۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۱۳۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

Johannesburg

Pilanesberg 

Sun City

Cape Town 

Radisson Blu Sandton hotel 

KWA Maritane (4 Star Luxury)

The Cascades Hotel

Marriott Crystal Tower hotel and SPA 

https://www.radissonblu.com/en/hotel-johannesburg

www.legacyhotels.co.za/en/hotels/kwamaritane

www.suninternational.com/sun-city/cascades/accommodation/

www.marriott.com/hotels/travel/cptyr-african-pride-crystal-towers-hotel-and-spa/

Cities Website5-4 Star Hotel

QATAR AIRWAYS FLIGHT DETAIL:
QR499      IKA-DOH      21MAR   2350 - 0030+1
QR1363    DOH-JNB    22MAR   0210 - 1005
QR1370    CPT-DOH   01APR   1240 - 2355
QR490      DOH-IKA     02APR    0055 - 0429





تور استثنائی کانادا / متفاوت ترین سفر به کانادا را با سفرنامه تجربه کنید
١٤ شب و ١٥ روزه / ویژه دارندگان ویزای مولتی کانادا

٢ شب آبشار نیاگارا + ١ شب اوتاوا + ٣ شب مونترال + ۴ شب ونکوور + ۴ شب تورنتو

٢ شب اقامت درآبشار نیاگارا
روز اول: ورود به فرودگاه بین المللی تورنتو و ترانسفر به سمت هتل در آبشار نیاگارا 

و اخذ اتاق و استراحت
روز دوم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت آبشار و استفاده از کشتی در زیر آبشار، 
این شهر  بازدیداز  و   Niagara  on the lake زیبای به سمت شهر  سپس عزیمت 
و  نیاگارا  به  بازگشت  سپس  قراردارد،  اونتاریو  دریاچه  کنار  در  که  آرام  و  تاریخی 

استراحت
روز سوم: صرف صبحانه در هتل،  ترانسفر به سمت اوتاوا. در مسیر اجرای گشت 
زیبای پارک ملی هزار  از طبیعت  لورنس و گذر  بر روی رودخانه سنت  کشتی کروز 

جزیره، سپس ادامه مسیر به سمت اوتاوا

١ شب اقامت در شهر اوتاوا 
روز سوم: ورود به اوتاوا، اخذ اتاق و استراحت

روز چهارم: صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق و ترانسفر به سمت مونترال. در مسیر 
بازدید از ساختمان مجلس در ادامه بازدید از خانه فرمانداری اوتاوا

٣ شب اقامت در شهر مونترال 
روز چهارم: ورود به مونترال و اخذ اتاق و استراحت

از شهر  بازدید  توانند  که مسافرین می  آزاد  روز  در هتل،  پنجم: صرف صبحانه  روز 

زیرزمینی در قلب شهر مونترال را داشته باشند 
روز ششم: صرف صبحانه در هتل ،سپس اجرای گشت نیمروزی شهر مونترال 
بازار چینی های  بازدید خیابان مونت رویال، کلیسای سنت ژوزف،  که شامل 

مقیم مونترال، سپس بازگشت به هتل و استراحت
روز هفتم: صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه مونترال  جهت 

عزیمت به شهر ونکوور

۴ شب اقامت در ونکوور
روز هفتم: ورود به ونکوور و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت

روز هشتم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت شهری ونکوور که شامل بازدید 
از منطقه قدیمی گس تان (Gas  Town)، پارک استنلی، مرکز همایش های 
زیبای  پارک  رابســـون،  خیابان  ونکوور،  مقیم  های  چینـــی  بازار  ونکــوور، 

ملکه الیزابت و سپس بازگشت به هتل و استراحت
روز نهم: صرف صبحانه در هتل، سپس اجرای گشت تمام روز با کشتی و بازدید 
باغ گل و گیاه شناسی بوت چارت و  از  بازدید  ادامه  از جزیره ویکتوریا و در 

سپس بازگشت به هتل
روز دهم: صرف صبحانه در هتل، سپس بازدید از پل معلق کاپیالنو، در ادامه 
و  کراوس  کوهستان  زیبای  ارتفاعات  به  عزیمت  کابین جهت  تله  از  استفاده 

بازدید شهر زیبای ونکوور از ارتفاعات، سپس بازگشت به هتل و استراحت

روز یازدهم: صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه ونکوور جهت عزیمت 
به شهر تورنتو

۴ شب اقامت در شهر تورنتو
روز یازدهم: ورود به تورنتو و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت

روز دوازدهم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت نیمروز شهر تورنتو شامل آشنایی 
با مرکز شهر تورنتو و بازدید از برج معروف CN Tower، دانشگاه تورنتو، ساختمان 
مجلس در اونتاریو، شهرک سینمایی تورنتو و بازدید از استادیوم راگبی شهر تورنتو 

سپس بازگشت به هتل و استراحت
روز سیزدهم: صرف صبحانه در هتل، بازدید از قلعه کازاالما Casa Loma در ادامه 
ادامه  از محله قدیمی  District Disilinary در کنار بندر قدیمی تورنتو ودر  بازدید 

بازدید از موزه رویال اونتاریو و سپس  بازگشت به هتل و استراحت
روز چهاردهم: صرف صبحانه در هتل،  اجرای گشت کروز و قایق سواری در دریاچه 
اونتاریو و استفاده از مناظر زیبای مرکز شهر تورنتو از داخل قایق، سپس ترانسفر به 

سمت هتل و استراحت
روز پانزدهم: صرف صبحانه در هتل، وقت آزاد سپس تحویل اتاق و حرکت به سوی 

فرودگاه تورنتو و بازگشت به سمت ایران.

+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO

Ref:SFQR17MAR  /   ۱۳۹۸ تاریخ حرکت:  ۲۷ اسفند
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امکانات تور:
صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتلها+راهنماي محلی+ ترانسفر فرودگاهي + بليط هواپيمائي امارات+ 
اجرای کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های بازدید همراه با ورودیه ها+ ترانسفر هوایی بین 
بین شهرهای  ونکوور+ترانسفر هوایی  به  مونترال  بین شهرهای  مونترال+ترانسفر هوایی  نیاگارابه  شهرهای 

ونکوور به تورنتو+ راهنمای فارسی زبان 
بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable) می باشد.

ویژه دارندگان ویزای مولتی کانادا

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۶ سال
کودک با تخت

۷-۱۲ سال

١۴  شب و  ١۵ روزه
هتل های  ٤ و ٥ ستاره

۵۷۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۸۴۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۴۰۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۳۲۷٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

Niagara

Ottawa

Montreal

Vancouver

Toronto

Embassy (4 star) or similar

Le Germain (4 star) or similar

Sofitel (5 star) or similar

Sheraton (5 star) or similar 

Chelsea (4 star) or similar

https://embassysuitesniagara.com/ or similar ( هتل 4 ستاره مشابه)

https://www.legermainhotels.com/en/ottawa/ or similar ( هتل 4 ستاره مشابه)

https://sofitel.accorhotels.com/gb/hotel-3646-sofitel-montreal-golden-mile/index.shtml#origin=sofitel or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.marriott.com/hotels/travel/yvrws-sheraton-vancouver-wall-centre?program=spg or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

http://www.chelseatoronto.com/ or similar ( هتل 4 ستاره مشابه)

Cities Website5 Star Hotel

Emirates FLIGHT DETAIL:
EK980     IKA-DXB     17MAR     1840 - 2120
EK241     DXB-YYZ    18MAR     0330 - 0930
EK242     YYZ-DXB    01APR     1430 - 1115+1
EK977     DXB-IKA     02APR     2155 - 0035+1





تور بزرگ برزیل
١۰ شب و ١۱ روزه / فول

٢ شب سائو پائولو + ٣ شب اقامت در آبشار فوز دو ایگوا سو + ۵ شب  ريو دو ژانيرو

٢ شب اقامت در سائو پائولو
روز اول: ورود به شهر سائو پائولو و ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت

پائولو شامل  نیمروزی شهر سائو  اجرای گشت  و  در هتل  دوم: صرف صبحانه  روز 
بازدید از مارکت میوه های استوایی، کلیسای قدیمی شهر، خیابان پائولیستا  و پارک 

استقالل، سپس ترانسفر به سمت هتل
روز سوم: صرف صبحانه در هتل، سپس ترانسفر به سمت فرودگاه سائو پائولو جهت 

عزیمت به آبشار فوز دوایگواسو

٣ شب اقامت در آبشار فوز دو ایگوا سو
و  اتاق  اخذ  و  هتل  سمت  به  ترانسفر  و  دوایگواسو  فوز  آبشار  به  ورود  سوم:  روز 
استراحت، بقیه روز بصورت آزاد در صورت تمایل مسافرین می توانند از تور اختیاری 
(Optional)  شو  رافایین (Rafain Show) با هماهنگی راهنمای تور استفاده نمایند

روز چهارم: صرف صبحانه در هتل، تور ۶ ساعته بازدید از آبشار فوز دو ایگواسو 
پرداخت ورودیه پارک ملی آبشار به عهده این دفتر می باشد اما در صورتی که 
مسافرین تمایل به استفاده از گشت قایق بر روی رودخانه Parana  را داشته 
باشند بایستی مبلـــغ ورودیه را شخصا پـرداخت نمایند ضمنا در همین روز 

می توانید از گشت اختیاری هلیکوپتر نیز استفاده نمایید
روز پنجم: صرف صبحانه در هتل، روز آزاد 

روز ششم: صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه فوز دو ایگواسو 
جهت عزیمت به شهر ریودوژانیرو

 
۵ شب اقامت در ریودوژانیرو 

اتاق و  اخذ  و  به سمت هتل  ترانسفر  و  ریودوژانیرو  به شهر  ورود  روز ششم: 
استراحت

روز هفتم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت نیم روز بازدید از کوه کله قندی و 
استفاده از تله کابین (Sugar Loaf) بقیه روز بصورت آزاد

روز هشتم: صرف صبحانه در هتل، روز آزاد
روز نهم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت نیم روز بازدید از کوه Corcovado و 
مجسمه حضرت مسیح  در ادامه بازدید از سواحل زیبای شهر ریو، بقیه روز بصورت 

آزاد
روز دهم: صرف صبحانه  در هتل، صرف صبحانه در هتل، روز آزاد

روز یازدهم: صرف صبحانه  در هتل، تحویل اتاق ها در ساعت ١٢ سپس اجرای گشت 
٨ ساعته شهری، در ادامه ترانسفر به سمت فرودگاه ریودوژانیرو و ترک کشور برزیل 

به مقصد ایران. 

+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO

Ref:BR55923  /   ۱۳۹۹ تاریخ حرکت:  ۱ فروردین
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امکانات تور:
صبحانه بصورت بوفه در تمام هتلها + راهنمای فارسی زبان + ترانسفر فرودگاهی + بليط هواپیمایی قطر + 
اخذ ويزای برزيل + گشت نیمروزی در سائوپائولو، گشت آبشار در ایگواسو ، ٢ گشت نیم روز و یک گشت 
تمام در ریو + تهیه بلیط هواپیما در مسیر های (سائوپائولو تا فوز دو ایگواسو ،فوز دو ایگواسو تا ریو دوژانیرو) 

از خطوط هواپیمایی داخلی  برزیل. 

مدارک الزم:
٢ قطعه عكس رنگی با زمینه سفيد ٦x٤  + اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار + ١ نسخه معرفی نامه شغلی مسافر 
در سربرگ محل كار / شركت بصورت انگلیسی یاترجمه شده + ١ نسخه گواهی حساب بانكی بصورت انگلیسی 
از امور بين الملل بانكی كه مسافر در آن حساب دارد که نشان دهنده تاریخ و رقم افتتاح حساب تعداد گردش 
و رقم باقیمانده میباشد (گواهی تمکن مالی) + یک سری کپی ویزاهای قبلی مسافرین + یک نسخه ترجمه 

شناسنامه 
مدارک بایستی حداقل ٣٠ روز قبل از سفر به صورت ترجمه شده تحویل آژانس گردیده باشند

بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable) می باشد.
نرخ نوزاد: ١٤٠٠٠٠٠ تومان 

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۶ سال
کودک با تخت

۷-۱۲ سال

١۰  شب و  ١۱ روزه
هتل های  ٤ و ٥ ستاره

دولوکس

٣۸۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۴۵۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۲۹۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۱۶۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

Sao Paulo   

Foz do Iguacu  

Rio De Janiero

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/sao-paulo/saoha/hoteldetail (Intercontinental Sao Paulo Hotel) or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.hoteismabu.com.br/en/hoteis/hoteis-em-foz-do-iguacu/mabu-thermas-grand-resort-foz-do-iguacu/ (Mabu Thermas & Resort ) or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=255&language=en_US  (Sheraton Grand Rio Hotel & Resort – Ocean view room)  or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

Cities 5 Star Hotel / Website

QATAR AIRWAYS FLIGHT DETAIL:
QR491      IKA-DOH     20MAR       0445 - 0625
QR773      DOH-GRU   20MAR      0720 - 1720
QR774      GRU-DOH   31MAR      0305 - 2340
QR490      DOH-IKA     01APR       0055 - 0429





تور بزرگ برزیل و آرژانتین
١۱ شب و ١۲ روزه / فول

٤۴ شب  ريو دو ژانيرو + ٢ شب اقامت در آبشار فوز دو ایگوا سو + ١ شب اقامت در آبشار پوئرتو ایگوازو+ ۴ شب  بوینس آیرس

۴ شب اقامت در ریو دوژانیرو
روز اول: ورود به شهر ریودوژانیرو و ترانسفر به سمت هتل 

روز دوم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت نیم روز بازدید از کوه Corcovado و 
مجسمه حضرت مسیح  در ادامه بازدید از سواحل زیبای شهر ریو ، بقیه روز بصورت 

آزاد
از کوه کله قندی و  بازدید  روز  نیم  روز سوم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت 

استفاده از تله کابین (Sugar Loaf) بقیه روز بصورت آزاد
ریو   اطراف  جزایر  روز   تمــام  گشت  اجرای  هتل،  در  صبحــانه  چهارم: صرف  روز 

(Tropical Island) همراه با ناهار 
روز پنجم: صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه ریو و عزیمت به سمت 

شهر فوز دو ایگواسو 

٢ شب اقامت در فوز دو ایگواسو 
روز پنجم: ورود به فرودگاه ایگواسو ، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت، 

بقیه روز بصــورت آزاد در صورت تمایل مسافـرین می توانند از تــور اختیـــاری 

(Optional) شو رافایین (Rafain Show ) با هماهنگی راهنمای تور استفاده 
نمایند

روز ششم: صرف صبحانه در هتل ، تور ۶ ساعته بازدید از آبشار فوز دو ایگواسو 
پرداخت ورودیه پارک ملی آبشار به عهده این دفتر می باشد اما در صورتی که 
مسافرین تمایل به استفاده از گشت قایق بر روی رودخانه Parana را داشته 
باشند بایستــی مبلغ ورودیه را شخصــا پرداخت نمایند ضمنا در همین روز 

می توانید از گشت اختیاری هلیکوپتر نیز استفاده نمایید.
روز هفتم: صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به سمت مرز 
در  ایگوازو  شهر  سمت  به  ترانسفر  آرژانتین  خاک  به  ورود  آرژانتین،  و  برزیل 

آرژانتین 

١ شب اقامت در پوئرتو ایگوازو 
روز هفتم: اجرای گشت بازدیــد از آبشــار ایگـــوازو از سمــت آرژانتیـــن 

(۶ ساعت) ورود به هتل و اخذ اتاق و استراحت
روز هشتم: صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق و حرکت بسمت فرودگاه 

ایگوازو و ترک این شهربه مقصد بوینس آیرس

۴ شب اقامت در بوینس آیرس 
روز هشتم: ورود به بوینس آیرس، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت

در  توقف  آیرس،  بوینس  ساعته  شهر   ٣ در هتل، گشت  نهم: صرف صبحانه   روز 
خیابان فلوریدا و گشت خرید ( مسافرین بایستی راسا به هتل بازگردند )  ، شب 

اجرای گشت  اختیاری تانگو شو  همراه با شام 
روز دهم: صرف صبحانه  در هتل، گشت نیم روز کشتی بر روی رودخانه ریــورپالته 

(Tigre and Delta)، بقیه روز به صورت آزاد
 Gaucha  روز یازدهم: صرف صبحانه  در هتل، اجرای گشت تمام روز بازدید از مزرعه
شو   کابــوی  از  بازدید  جهت  آیــرس  بوینس  شهــر  کیلومتــری   ۴۵ فاصله  در 

cowboy show، صرف ناهار، اسب سواری و سپس بازگشت به هتل در ساعت ١٨
به  ترانسفر  آزاد سپس  روز  ها،  اتاق  تحویل  در هتل،  دوازدهم: صرف صبحانه  روز 

سمت فرودگاه و ترک کشور آرژانتین به مقصد ایران.

+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO
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امکانات تور:
صبحانه بصورت بوفه در تمام هتلها + راهنمای فارسی زبان + ترانسفر فرودگاهی + بليط هواپیمایی قطر  + 
اخذ ويزای برزيل و آرژانتین +  ٢ گشت نیم روز و یک گشت تمام روز با ناهار در ریو، گشت آبشار در ایگواسو 
، گشت ۶ ساعته آبشار از سمت آرژانتین در پوئرتو ایگوازو، ٢ گشت نیم روز و ١ گشت تمام روز با ناهار در 
بوینس آیرس +  ترانسفر زمینی از ایگواسو برزیل تا پوئرتو ایگوازو آرژانتین + تهیه بلیط هواپیما در مسیر های 
(سائوپائولو تا ریودوژانیرو ،ریو دوژانیرو تا ایگواسو، پوئرتو ایگوازو تا بوینس آیرس) از خطوط هواپیمایی 

داخلی  برزیل و آرژانتین. 

مدارک الزم:
۴ قطعه عكس رنگی با زمینه سفيد ( ٢ قطعه ٣x٤ و ٢ قطعه ٦x٤)  + اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار + ٢ نسخه 
معرفی نامه شغلی مسافر در سربرگ محل كار / شركت بصورت انگلیسی یا ترجمه شده + ٢ نسخه گواهی 
حساب بانكی بصورت انگلیسی از امور بين الملل بانكی كه مسافر در آن حساب دارد که نشان دهنده تاریخ 
و رقم افتتاح حساب تعداد گردش و رقم باقیمانده میباشد (گواهی تمکن مالی) + یک سری کپی ویزاهای 
قبلی مسافرین + یک نسخه ترجمه شناسنامه + گواهینامه واکسیناسیون تب زرد از انیستیتو پاستورایران. 

مدارک بایستی حداقل ٣٠ روز قبل از سفر به صورت ترجمه شده تحویل آژانس گردیده باشند
بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable ) می باشد. 

نرخ نوزاد: ١٤٠٠٠٠٠ تومان 

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۶ سال
کودک با تخت

۷-۱۲ سال

١۱  شب و  ١۲ روزه
هتل های  ۴ و ۵ ستاره

دولوکس

۴۵۵٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۵۵۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۳۶۵٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۲۲۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

QATAR AIRWAYS FLIGHT DETAIL:
QR491      18MAR     IKA-DOH          0445 – 0625
QR773      18MAR     DOH-GRU        0720 – 1720
QR774      29MAR     EZE-DOH         2305 – 2340+1
QR490      31MAR     DOH-IKA          0055  – 0429

Rio De Janiero

Foz do Iguacu  

Puerto Iguazu

Buenos Aires  

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=255&language=en_US (Sheraton Grand Rio Hotel & Resort – Ocean view room) / or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.hoteismabu.com.br/en/hoteis/hoteis-em-foz-do-iguacu/mabu-thermas-grand-resort-foz-do-iguacu/ (Mabu Thermas & Resort ) / or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.iguazugrand.com/en  (Iguazu Grand Hotel Casino) or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/buenos-aires/bueha/hoteldetail  (intercontinental) or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

Cities 5 Star Hotel / Website





تور مکزیک و کوبـــا
١۴ شب و ١۵ روزه / مختص دارندگان ویزاهای مولتی کانادا، اروپا و ژاپن

٣ شب مکزیکوسیتی + ٢ شب مریدا  + ۴ شب کنکن + ٣ شب وارادورا + ٢ شب هاوانا

٣ شب اقامت در شهرمکزیکوسیتی
روز اول:  ورود به شهر مکزیکوسیتی، استقبال فرودگاهی، ترانسفر به سمت هتل و 

اخذ اتاق و استراحت
شهر  قدیمی  منطقه  از  بازدید  شامل  شهر  گشت  هتل،  در  دوم: صرف صبحانه  روز 
(میدان Zocalo و ساختمان های اطراف آن، کلیسا و کاخ ریاست جمهوری، موزه 
مردم شناسی) بعد از ظهر بازدید از دریاچه و کانال Xochimilco که (ورودیه گشت 

قایق بعهده مسافرین می باشد) و سپس بازگشت به هتل
روز سوم: اقامت در هتل و وقت آزاد 

روز چهارم: صرف صبحانه در هتل و حرکت به سمت فرودگاه جهت عزیمت به مریدا
 

٢ شب اقامت در شهر مریدا
روز چهارم: ورود به شهر مریدا، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت، بعد 
 ،(Casa de Montejo) از ظهر گشت شهری شامل بازدید از قدیمی ترین خانه شهر
میدان اصلی شهر، کاخ حکومتی، ساختمان شهرداری مریدا و استانداری، بعد از ظهر 

وقت آزاد برای خرید در بازارهای دست فروشی در سطح  خیابان های شهری
مایاها  معابد  از  یکی  از  بازدید  روز  تمام  در هتل، گشت  پنجم: صرف صبحانه  روز 
(Uxmal) در فاصله ٨٠ کیلومتری جنوب شهر مریدا، صرف ناهار در رستوران (هزینه 
بعهـده مسافرین) سپس ادامه مسیــر به منطقه (Kabah)، مرکز جشن های رسمی 

مایاها و سپس بازگشت به هتل
روز ششم: صرف صبحانه در هتل ،حرکت به سمت شهر کنکن به صورت زمینی 
(در حدود ۴ ساعت) در مسیـــر بازدیــد از منطقه Chichen Itza  و میدان 

هزار ستون  
   

۴ شب اقامت در شهر ساحلی کنکن 
(All inclusive سرویس) روز ششم: ورود به شهر کنکن و اخذ اتاق و استراحت
و  هتل  در  اقامت  کنکن  هتل  در  اقامت  درهتل،  صبحانه  صرف  هفتم:  روز 

 (All inclusive سرویس) استفاده از ساحل
روز هشتم: صرف صبحانه در هتل، بازدید از شهر ساحلی، باستانی و فوق العاده 

(All inclusive سرویس) (Xel Ha) زیبای
از ساحل  استفــاده  و  در هتـــل  اقامت  در هتل،  نهم: صرف صبحــانه  روز 

(All inclusive سرویس) خلیج مکزیک
روز دهم: صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه و عزیمت به هاوانا 

به صورت هوایی
 

٣ شب اقامت در شهر وارادورا 
روز دهم: ترانسفر به سمت وارادرو به صورت زمینی، ورود به وارادورا و و اخذ 

 (All inclusive سرویس) اتاق و استراحت
روز یازدهم: صرف صبحانه درهتل، اقامت در هتل و استفاده از ساحل خلیج مکزیک 

(All inclusive سرویس)
روز دوازدهم: صرف صبحانه درهتل، اقامت در هتل و استفاده از ساحل خلیج مکزیک 

(All inclusive سرویس)
روز سیزدهم: صرف صبحانه درهتل، ترانسفر به سمت شهر هاوانا به صورت زمینی

 
٢ شب اقامت در شهر هاوانا

روز سیزدهم: ورود به هاوانا و اخذ اتاق و استراحت
از  بازدید  نیمروز شهری شامل  اجرای گشت  روز چهاردهم: صرف صبحانه در هتل، 
مناطق قدیمی و تاریخی شهر، میدان انقالب، موزه شهر، میدان کلیسا، میدان سان 

 (Old Square) فرانسیسکو، میدان ارتش، میدان قدیمی
روز پانزدهم: صرف صبحانه درهتل، سپس ترک اتاق در ساعت ١١ صبح و ترانسفر به 
سمت فرودگاه هاوانا جهت عزیمت به مکزیکو سیتی، سپس در  ادامه پرواز به سمت 

ایران .

+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO
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امکانات تور:
اقامت در هتل های ۵ ستاره + صبحانه بصورت بوفه در تمام هتلها + راهنمای فارسی و انگلیسی زبان + 
ترانسفرهای فرودگاهی + بلیط هواپیمایی امارات  + اخذ ویزای روسیه ، کوبا + اجرای کلیه گشتهای تور طبق 
برنامه + ترانسفر زمینی بین شهرهای هاوانا تا وارادورا و مریدا تا کنکن  + تهیه بلیط هواپیما در مسیرهای 

All Inclusive هاوانا تا مکزیکوسیتی و کنکن تا هاوانا + ٧ شب اقامت در هتلهای

مدارک الزم:
ویزای معتبرمولتی کانادا یا مولتی شنگن یا مولتی ژاپن + ٢ قطعه عکس رنگی با زمینه سفید حتما ٣×٤ + 
اصل پاسپورت با ٧ ماه  اعتبار + ١ نسخه معرفی نامه شغلی مسافر در سر برگ محل کار / شرکت بصورت 
انگلیسی یا ترجمه شده با قید حقوق و دستمزد و مدت زمان همکاری در شرکت یا موسسه + ١ نسخه ترجمه 
سند مالکیت به همراه اصل سند مالکیت + ١ نسخه گواهی تمکن مالی و پرینت حساب بانکی ١ ماهه به زبان 
انگلیسی + یک سری کپی از ویزاهای قبلی مسافرین + اصل شناسنامه + اصل کارت ملی + تعهد نامه محضری 

بازگشت از سفر + نامه مربوط به پرداخت هزینه های سفر همسر و فرزندان.
توجه : مسافرین جهت مصاحبه بایستی در تاریخ تعیین شده سفارت جهت مصاحبه حضوری حضور داشته 

باشند، اصل کلیه مدارک بایستی در زمان مصاحبه به افسر سفارت ارایه شود.
بلیط به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable) می باشد و پس از ثبت نام غیر قابل کنسلی  می باشد.

نرخ نوزاد:  ٢٢٥٠٠٠٠  تومان 

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۵ سال
کودک با تخت

۵-۱۱ سال

١۴  شب و  ١۵ روزه
هتل های ۵ ستاره تاپ

۵۱۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۶۳۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۳۸۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۲۷۹٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

MEXICO CITY

MERIDA

CANCUN

VARADERO

HAVANA

Hilton Mexico City Reforma

Hyatt Regency Merida

Hotel Sandos Cancun

Hotel Iberostar varadero

Hotel Melia Habana

https://www3.hilton.com/en/hotels/distrito-federal-d/hilton-mexico-city-reforma-MEXRFHH/index.html  or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

"https://www.hyatt.com/en-US/hotel/mexico/hyatt-regency-merida/merid?src=corp_lclb_gmb_seo_latam_merid  or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)"

https://www.sandos.com/sandos-cancun/lifestyle-all-inclusive-resorts?utm_source=gmbcancun&utm_medium=localmap  or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.iberostar.com/en/hotels/varadero/iberostar-varadero  or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

http://www.hotelmeliahabana.com/  or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

Cities Website5 Star Hotel

Emirates FLIGHT DETAIL:
EK980     18MAR     IKA DXB     1840 - 2120    
EK255     19MAR     DXB MEX    0330 - 1615  
   (1 STOP  BARCELONA    0800 0955 )
EK256      02APR     MEX  DXB    1840 - 0015+2   04APR 
  (1 STOP  BARCELONA    1345 1530 )
EK971      04APR     DXB IKA       0745 - 1025   

 No Show در صورت عدم صدور ویزا به هر دلیلی از طرف سفارت کوبا از هر گذرنامه مبلغ١٫٠٠٠٫٠٠٠  تومان از بابت دعوت نامه و یک شب
هتل و هزینه ویزا از هزینه های ریالی کسر و مابقی مبالغ پرداختی  مسترد خواهد گردید.





تور بزرگ  استراليا
١۰ شب و ١۱ روزه

٢ شب ملبورن + ۴ شب گلدكست + ۴  شب سيدنی

٢ شب اقامت در ملبورن 
روز اول: ورود به فرودگاه ملبورن، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق و استراحت 

روز دوم:  صرف صبحانه ،گشت نيم روزه همراه با ناهار Fast Food  ديدار از كليساي 
قديمي شهر، آرمگاه سرباز گمنام، موزه هنر، منزل كاپيتان كوک، و گلخانه زيبای شهر 

ملبورن 
به  عزیمت  و  ملبورن  فرودگاه  به سمت  ترانسفر  در هتل،  روز سوم: صرف صبحانه 

گلدکست  

۴ شب اقامت در شهر گلدکست
هتل در بهترين منطقه توريستی و تفريحی شهر واقع شده و در کنار اقيانوس آرام 
واقع شده و دسترسی آسان و نزديكي به مراكز خريد و مراكز تفريحی و رستوران های 

ايرانی و رستوران های استراليايی دارد
روز سوم: ورود به فرودگاه گلدکست، ترانسفر به سمت هتل و اخذ اتاق، وقت آزاد 

روز چهارم: صرف صبحانه در هتل، گشت تمام روز بازدید از شهر بریزبین (فاصله ٢ 

شهر به صورت زمینی انجام خواهد شد) شامل گشت کشتی کروز میرامار بر 
روی رودخانه بریزبین، بازدید از پارک کواالها و تپه بریزبین و ... .  

روز پنجم: صرف صبحانه، وقت آزاد جهت استفاده از دريا  و پارك آبی و ديگر 
تفريحات آبی (South Surrfers  يكی از نزديكترين ساحل های زيبای شهر كه 
در نزديكی هتل قرار دارد)، بعد از ظهر: گشت اختياری همراه با شام و بازديد 

از شوی استثنائی در شهر گلدكست
روز ششم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت تمام روز Movie world  متعلق 

Fast Food همراه با ناهار warner brother  به شرکت
و  گلدکست  فرودگاه  سمت  به  ترانسفر  هتل،  در  صبحانه  صرف  هفتم:  روز 

عزیمت به سیدنی

۴ شب اقامت در شهر سیدنی 
 ( Darling Harbour) اقامت در هتل ۵ ستاره واقع در بهترين منطقه تفريحی
و نزديك به مراكز خريد و  اكواريوم بزرگ شهر سيدنی ، برج مخابراتی و كشتی 

های تفريحی .
روز هفتم: ورود به فرودگاه سیدنی، ترانسفر به سمت هتل و  اخذ اتاق و استراحت 

و وقت آزاد 
روز هشتم: صرف صبحانه، گشت نيم روزه ديدار از Opera House، با تنيگ گاردن، 

Fast Food منطقه قديمی شهر سيدنی همراه با صرف ناهار در رستوران
روز نهم: صرف صبحانه در هتل، گشت منطقه   Blue Mountains و استفـــاده از 
تله كابين، پارک کانگوروها و در ادامه بازدید از مرکز خرید outlet در حاشیه شهر 

سیدنی
روز دهم: صرف صبحانه در هتل،  روز آزاد

روز یازدهم: صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت فرودگاه سیدنی و ترک استرالیا 
به مقصد ایران.

+98 21 - 44 63 4001                                                                                                                                                                                       WWW.SAFARNAMEH.CO

Ref:AUSMAR19  /   ۱۳۹۸ تاریخ حرکت:  ۲۹ اسفند
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امکانات تور:
صبحانه  بوفه در تمام شهر ها  + تهیه بلیط هواپیمایی از شرکت هواپیمایی قطر ایرویز + ترانسفر هوایی بین 
شهرهای استرالیا از طریق یکی از شرکت های  هواپیمایی داخلی استرالیا + راهنماي فارسی زبان + ترانسفر 
فرودگاهی + اخذ ويزاي انفرادی استراليا  + يك گشت نيمروز در  شهر ملبورن به همراه ناهار + يك گشت 
نيمروز در  شهر سیدنی به همراه ناهار و یک گشت تمام روز + یک گشت تمام روز از شهر بریزبین + یک گشت 
تمام روزدر شهر گلدکست به همراه ناهار + تهیه بلیط هواپيما بین ملبورن تاگلدكست و گلدکست تا سيدنی 

+ اقامت در هتلهای ۵ ستاره در هر شهر.

مدارک الزم:
٢ قطعه عكس رنگی  با زمینه  سفيد + اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار از زمان ورود به استرالیا  ، سند یا اسناد 
مالكيت مناسب، كليه مدارك شغلی،  گواهي حساب  بانكی مسافر از امور بين المل بانكی كه در آن حساب 
دارند همراه با ریز حساب (پرینت)، اصل  شناسنامه ،  کارت پایان خدمت آقایان بین ١٨ تا ۵۵ سال  (كليه 
مدارك فارسی  بايستی ترجمه شده و به تایید دادگستری رسيده باشند) و كپی ويزا های اخذ شده  مسافر 
در پاسپورت های قبلی ( حداقل ٢ یا ٣  ویزای شینگن برای اخذ ویزا الزم است و یا ویزاهای معتبر همچون 
ژاپن، کانادا ، آمریکا ، انگلیس)، (جهت جلوگیری از اتالف وقت توصیه می گردد مدارک را به صورت ترجمه 
شده به این دفتر تحویل فرمایید، در صورتی که ترجمه مدارک توسط این دفتر صورت پذیرد مبلغ پرداختی 

به دارالترجمه به صورت جداگانه دریافت خواهد شد) 
مسئولیت ممنوع الخروجی به عهده مسافرین می باشد.

بلیط به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable ) می باشد و پس از ثبت نام غیر قابل کنسلی می باشد.
نرخ نوزاد: ٢١٥٠٠٠٠ تومان می باشد.

٧٠ درصد مبلغ تور در زمان ثبت نام دریافت می گردد و الباقی  در زمان تحویل مدارک دریافت خواهد شد.

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۶ سال
کودک با تخت

۷-۱۲ سال

١٠  شب و  ١١ روزه
هتل های ٥ ستاره

۴۳۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۵۹۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۳۲۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۲۱۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

Melbourne

Gold Coast

Sydney

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/melbourne/melha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-AU-_-MELHA
(Intercontinental Melbourne Rialto) / or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=0454&merchantid=seo-maps-AU-0454&sourceid=aw-cen
(Sofitel gold coast broadbeach) / or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-sydney?cid=a:se+b:gmb+c:apac+i:local+e:rdb+d:row+h:AUSPLAZA
(Radisson blu plaza Sydney Darling Harbor) / or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)"

Cities 5 Star Hotel / Website

QATAR AIRWAYS FLIGHT DETAIL:
QR483 IKA  DOH   19MAR      1230-1410
QR904 DOH MEL  19MAR      2020-1615+1 
QR907 SYD DOH   30MAR      1645-2355
QR490 DOH IKA    31MAR      0055-0429

در صورت عدم صدور ویزا به هر دلیلی از طرف سفارت استرالیا  از هر گذرنامه مبلغ ١٠٠٠٠٠٠تومان از بابت 
دعوت نامه و یک شب  No Show  هتل و هزینه ویزا  از هزینه های ریالی کسر و مابقی مبالغ پرداختی 

مسترد خواهد گردید.





تور بزرگ کره جنوبی و ژاپن
١١ شب و ١٢ روزه

٤ شب سئول + ٣ شب اوزاکا (نارا – کیوتو ) + ٤ شب توکیو (هاکونه) 

٤ شب اقامت در سئول
روز اول: ورود به فرودگاه بین المللی سئول، استقبال فرودگاهی و ترانسفر به سمت 

هتل و استراحت
از  بازدید  شامل  شهـــری  نیمـروز  اجرای گشت  هتل،  در  دوم: صرف صبحانه  روز 
 Deoksugung Palace ، Namsan Hanok Village ، Namdaemun Market ،

The war Memorial of Korea ، بازگشت به هتل و استراحت
روز سوم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت تمام روز بازدید از جزیره نامی این 

جزیره در فاصله ٢ ساعت و نیمی سئول قرار گرفته
روز چهارم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت بازدید از DMZ  (به صورت زمینی در 
حدود ٢ ساعت) مرز بین کره جنوبی و شمالی، بازدید از Imjingak Park، پل آزادی 
و  The 3rd Infiltration Tunnel (یکی از چهار تونل نجات بین دو کره که گنجایش 

نگهداری از ٣٠٠٠٠ نفر را در صورت حمله احتمالی کره شمالی داراست)
روز پنجم: صرف صبحانه در هتل، حرکت به سمت فرودگاه سئول و ترک کشور کره 

جنوبی به مقصد اوزاکا

٣ شب اقامت در اوزاکا 
روز پنجم: ورود به اوزاکا و ترانسفر به سمت هتل و استراحت

روز ششم: صرف صبحانه در هتل، اجرای گشت شهری اوزاکا شامل بازدید از 
قلعه اوزاکا و منطقه shinsaibashisuji سپس بازدید از اکواریوم اوزاکا، سپس 
به  کیوتو  به سمت شهر  ترانسفر  ادامه  در   Umeda Sky Building از  بازدید 
صورت زمینی و بازدید از Golden Pavilion Kyoto  و معبد توداجی در نارا و 
و  هتل  سمت  به  ترانسفر  نهایتا  و  شهر  دو  این  توریستی  های  جاذبه  سایر 

استراحت
روز هفتم: صرف صبحانه در هتل ، اجرای گشت تمام روز یونیورسال استودیو   
(برای مسافرین بلیط یک روز بازدید از این پارک تهیه شده) بازگشت به هتل و 

استراحت
روز هشتم: صرف صبحانه در هتل، حرکت به سمت ترمینال قطارهای سریع 
السیر اوزاکا  و حرکت به سمت توکیو (مسیر در حدود ۴۶٠ کیلومتر ، زمان سفر 
در حدود ٢ ساعت و ٢٠ دقیقه ، سرعت حرکت قطار در حدود ٢۶٠ کیلومتر در 

ساعت)

۴ شب اقامت در توکیو 
روز هشتم: ورود به توکیو، ترانسفر به سمت هتل و استراحت

روز نهم: صرف صبحانه در هتل، گشت تمام روز بازدید از معبد آساکوسا و بازارچه 
ناکامیسه، گشت کشتی بر روی رودخانه سومیدا جهت بازدید از کاخ امپراتوری ژاپن 
در  ناهار  (Sky Tree) صرف  توکیو  مخابراتی  برج  و  اوداوارا  خرید  مرکز  اودایبا،  و 

رستوران به صورت بوفه باز
روز دهم: صرف صبحانه در هتل، روز آزاد

(به  هاکونه  منطقه  از  بازدید  روز  تمام  گشت  هتل،  در  صبحانه  یازدهم: صرف  روز 
صورت زمینی و در حدود ١ ساعت و نیم)  کوه فوجی، گشت کشتی بر روی دریاچه 

هاکونه و بازدید از پارک ائشی، بازگشت به توکیو و استراحت
روز دوازدهم: صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاقها در ساعت ١٢:٠٠ روز آزاد و سپس 

ترانسفر به سمت فرودگاه توکیو در ساعت ٢٠:٠٠
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امکانات تور:
صبحانه  به صورت بوفه باز در تمام هتل ها + یک وعده ناهار در طی تورها + راهنمای فارسی زبان + ترانسفر 
فرودگاهی + بليط هواپيمائی قطر ایرویز + اجرای کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های بازدید 
(ترانسفرهای گشتها طبق برنامه باال بصورت رايگان می باشد) +  اخذ ويزای كشور های کره جنوبی و ژاپن + 

ترانسفر بین شهر های یاد شده
ورودیه مکانهای دیدنی طبق برنامه ارایه شده به عهده آژانس سفرنامه می باشد.

مدارک الزم:
٢ قطعه عکس ٤٫٥ x  ٤٫٥  رنگی با زمینه سفید و بدون هیچ پوشش و لبخندی +  ٢ قطعه عکس ۳x٤ +  اصل 
گذرنامه متقاضی حداقل با ٦ ماه اعتبار (پاسپورت باید حداقل ٢ صفحه خالی داشته باشد) + ٢ نسخه ترجمه 
انگلیسی شناسنامه به صورت رسمی و تایید شده + ترجمه رسمی و تایید شده كليه مدارک شغلی مسافرین 
در ٢ نسخه ،  گواهی حساب  بانكی مسافر از امور بين المل بانكی كه در آن حساب دارند همراه با ریز حساب 
(پرینت)  در ٣ ماه گذشته + یک نسخه ترجمه کارت ملی و كپی ويزا های اخذ شده  مسافر در پاسپورت های 
قبلی (حداقل ٢ یا ٣  ویزای شینگن برای اخذ ویزا الزم است و یا ویزاهای معتبر همچون کانادا ، آمریکا ، 

انگلیس)
(یک سری از ترجمه مدارک فارسی  که قرار است به سفارت ژاپن تحویل گردند بايستی توسط مترجم رسمی 

ترجمه شده و به تایید دادگستری رسيده باشند)
بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت (nonrefundable) می باشد.

نرخ نوزاد:  ١٢٥٠٠٠٠  تومان 
هزینه های ریالی در زمان ثبت نام دریافت می گردد و هزینه ارزی به صورت ارز ( دالر آمریکا ) در زمان تحویل 

مدارک دریافت خواهد شد.

نوع تور                     هرنفر دراتاق دبل                 سينگل
کودک بدون تخت

٢-۶ سال
کودک با تخت

۷-۱۲ سال

١١  شب و  ١٢ روزه
۴۷۷٠ دالر

+
نرخ بلیط هواپیما

۶۲۸٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۳۹۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

۱۸۰٠ دالر
+

نرخ بلیط هواپیما

QATAR AIRWAYS FLIGHT DETAIL:
QR499      20MAR     IKA-DOH        2250 - 0030
QR858      21MAR     DOH-ICN        0210 - 1640
QR813      02APR       HND-DOH      0001 - 0600
QR482      02APR       DOH-IKA         0800 - 1135

Seoul

Osaka

Tokyo

https://www.lottehotel.com/seoul-hotel/en.html  ( Lotte Hotel Seoul ) / or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.marriott.com/hotels/travel/osays-sheraton-miyako-hotel-osaka/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2  
(Sheraton Osaka ) / or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

https://www.newotani.co.jp/tokyo/ �(Hotel New Otani Tokyo) / or similar ( هتل 5 ستاره مشابه)

Cities 5 Star Hotel / Website

 No در صورت عدم صدور ویزا به هر دلیلی از طرف سفارتخانه ها از هر گذرنامه مبلغ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ تومان از بابت دعوت نامه و یک شب
Show هتل و هزینه ویزا از هزینه های ریالی کسر و مابقی مبالغ پرداختی مسترد خواهد گردید.
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