Güney Afrika & Viktoria Şelaleleri
& Botswana Turu
Geçmişin izlerini çok uluslu ve çok kimlikli özellikleriyle taşıyan, Afrika’nın en güneyi, en uç
limanı Güney Afrika...
Tarih : 09-03-2019 - 16-03-2019
Şehirler : Botswana, Cape Town, Johannesburg, Zimbabwe
Otel : 4*, 5*, 4*Superior
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile
Peşin Ücret : 3.990 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 690 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Turlar Dahil
Yemek Durumu : 4 öğle ve 5 akşam yemeği

Tur Programı 1. Gün
09/03/2019
İstanbul - Cape Town
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor. Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in işlemlerimizi tamamlıyor ve sonrasında ise
Türk Havayollarının tarifeli seferi ile Cape Town’a uçuyoruz. Yaklaşık 13 saat sürecek
yolculuğumuzun ardından Cape Town’a varış. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından
şehir merkezine transfer oluyoruz. Yapılacak olan panoramik şehir turunda Adderly
Caddesi, Riebeck Heykeli, Ümit Kalesi, Company Gardens, Parlamento, Long Street gibi
şehrin turistik ve tarihi yerleri görülecektir. Tur bitimi otele transfer. Akşam yemeği ve
geceleme otelimizde
2. Gün
10/03/2019
Masa Dağı - Cape Town
Kahvaltının ardından Masa dağını ve yörenin ünlü şaraplarını tadacağımız turumuza
çıkıyoruz. Öğle yemeğimizi lokal bir restoranda turumuz sırasında alacağız. Turumuzun
bitiminde otelimize transferimizi gerçekleştiriyoruz. Akşam yemeğini Capetown’un ünlü
Waterfront bölgesinde aldıktan sonra geceleme otelimizde.
3. Gün
11/03/2019
Ümit Burnu - Cape Town

Otelinizden sabah kahvaltısının ardından hareket ile Bantry Bay, Camps Bay ve Llandudno
Bölgelerinden geçip balıkçı kasabası olan Hout Bay’a varıyoruz. Buradan tekne ile açılarak
ilk önce Duiker Adasındaki Cape kürklü foklarını görüyoruz. Ardından Chapmans Peak ya
da Constantia Nek’den geçerek, Simons Town yakınındaki Boulders Beach’te Afrika
Penguenlerini görüyoruz. Deniz kenarında lokal bir restoranda öğle yemeğinden sonra
Afrika’nın en güneybatı köşesi olan Bartholemios Diaz’ın keşfettiği Ümit Burnu ve Cape
Point’te feniküler ile çıkılan dünyanın en yüksek deniz fenerini görüyoruz. Daha sonra farklı
sahil kasabalarından geçerek Cape Town’a dönüyoruz. Geceleme otelimizde.
4. Gün
12/03/2019
Cape Town – Johannesburg - Zimbabwe
Kahvaltının ardından havaalanına transfer. Yerel havayolları ile Johannesburg ardından
Livingstone uçuşu. Varışta özel aracımız ile yerlilerin gürleyen duman diye adlandırdıkları
Zimbabwe oteline transfer ve odalara yerleşme. Dünyanın en görkemli şelalelerinden birisi
olan Victoria Şelalelerinde akşam yemekli Zambezi Tekne Turu ile güneşin batışını
izleyeceğiz. Geceleme otelimizde.
5. Gün
13/03/2019
Victoria Şelaleleri - Zimbabwe
Kahvaltının ardından üzerinden hiç kaybolmayan gök kuşağı ile ünlü Victoria şelaleleri
turumuzu yapacağız. İngiliz kaşif David Livingstone tarafından keşfedilen şelaleye, dönemin
kraliçesi olan Victoria ismi verilmiştir. Doğanın gücüne yakından tanıklık edeceğiniz ;
Zambezi Nehri üzerinde, Zambia ve Zimbabve sınırlarının birleştiği noktada yer alan bu
şelale yaklaşık 60 m yükseklikten büyük bir gürültüyle akar. Dünyanın en büyük
şelalelerinden birisi olan Victoria Şelalesinde geçireceğimiz keyifli bir günün ardından
otelimize transfer oluyoruz. Akşam yemeğimizi geleneksel yemekleri yiyebileceğimiz Boma
Restoranında alacağız. Konaklama otelimizde.
6. Gün
14/03/2019
Zimbabwe - Botswana
Kahvaltının ardından Botswana sınırına hareket ediyoruz. Gümrük işlemlerinin
tamamlanmasından sonra Lodgelarımıza hareket ediyoruz. Öğle yemeğimizi aldıktan sonra
günbatımında Chobe Milli Park’ında tekne ile gün batımı safarisi yapıyoruz. Akşam yemeği
ve geceleme otelimizde.
7. Gün
15/03/2019
Botswana - Johannesburg
Sabah erken saatte arazi araçları ile gündoğumu safarisine çıkıyoruz. Safari dönüşünde
otelimizde kahvaltı alıyoruz . Zambia sınırına hareket . Livingstone varışta yerel
havayolları ile Johannesburg uçuşu. Varışta otele transfer ve serbest zaman.
8. Gün

16/03/2019
Johannesburg - İstanbul
Kahvaltının ardından yapılacak şehir turumuz esnasında şehir merkezi olan Houghton,
Güney Afrika’nın simgesi olan ve verdiği özgürlük mücadelesi ile tarihe geçen Nelson
Mandela’nın evi, Sandton göreceğimiz yerler arasında olacak. Öğle yemeğimizi turumuz
esnasında lokal bir restoranda alıyoruz. Yemek sonrası havaalanı transferine kadar serbest
zaman. Rehberin belirlediği saatte havaalanına transfer. Türk Havayollarının tarifeli seferi
ile İstanbul’a uçuş. Turumuz önceden vermiş olduğunuz adrese yapılacak kişiye özel
transferiniz ile son buluyor.

Hizmetler
Ücrete Dâhil Olan Hizmetler
Türk Havayolları ile İstanbul – Cape Town // Johannesburg – İstanbul ekonomi sınıf uçak
biletleri
Belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklama
Bütün ara uçuşlar
Kişiye özel ev – alan – ev transferi
Programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri
4x4 araçlar ile safariler
Öğle yemekli Masa Dağı turu
Öğle yemekli Ümit Burnu Yarımadası turu
Zambezi tekne turu
Chobe Milli Park’ında tekne turu
Zimbabwe Viktoria Şelaleleri Turu
Botswana Safari Turu
Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sağlık sigortası
Ücrete Dâhil Olmayan Hizmetler
Programda belirtilmeyen yemekler
Programda belirtilen yemekler esnasında alınacak içecekler
Fazla bagaj ücretleri
Kişisel harcamalar
Kapı Vizeleri ***
*** Güney Afrika Cumhuriyeti Türk vatandaşlarına vize uygulamamaktadır. Zimbabwe –
Botswana kısmı için güzergaha bağlı olarak vize alınmaktadır. Ortalama kapı vizesi tutarı
kişi başı 90 - 100 $ arası değişmektedir.
ÖNEMLİ NOT:
***** Güney Afrika’ya girişte tüm pasaport tiplerinin en az 6 ay geçerlilik süresi ve 5 adet
boş sayfanın bulunması gerekmektedir. Bu boş sayfalarda mürekkepten kaynaklı lekelerin
olmamasına dikkat edilmelidir.

Turun Artıları
+Güney Afrika'nın lokal lezzetlerinin tadına bakacağız

+ Verdiği özgürlük mücadelesi ile tarihe geçen Nelson Mandel'nın evini görme fırsatı
yakalayacağız

+1067 metre yüksekliği olan teleferikle çıkılan Masa Dağı'na çıkıp yörenin ünlü şaraplarını
tadacağız

+Bartholemios Diaz'ın keşfettiği Ümit Burnu'nu göreceğiz

+Cape Point'te finükiler ile çıkılan dünyanın en yüksek deniz fenerini göreceğiz

+Gürleyen duman diye adlandırılan Victoria Şelaleleri'nde gökkuşağının bütün renklerini
göreceğiz

+ Chobe Milli Park’ında tekne ile safari yapacağız

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

