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Güney Afr ka Turu - (Cape Town-Sun C tyP lanesberg-Johannesburg)
18.01.2019'den t baren kalkışlı

2.498,00
USD
12.030,12 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
2 Akşam Yemeği Dahil
Türkçe Rehberli
Vizesiz

1. Gün: İstanbul
İstanbul Atatürk Haval manı dış hatlar term nal nde k Setur Desk nde Setur görevl s ve rehber n z le
buluşma.

2. Gün: İstanbul-Cape Town "Şeh r Turu"
Yaklaşık 12 saatl k b r uçuşun ardından Cape Town'a varış. Varışa st naden yapılacak olan panoram k
şeh r turumuz sırasında Adderly Caddesy, R eback Heykel , Üm t Kales , Company Gardens, Parlamento
B nası ve Long Street görülecek yerler arasındadır. Şeh r tanıtım turunun ardından özel otobüsümüz le
otele transfer ve odalara yerleşme. Geceleme otelde.

3.Gün: Cape Town "Ekstra Stellenbosch & Masa Dağı ve Franschoek Kasabası
Turu"
Sabah kahvaltısının ardından d leyen m saf rler m z ekstra olarak düzenlenen MASA DAĞISTELLENBOSCH KASABASI VE FRANSCHOEK KASABASI: Cape Town’ın s mges olan bu masalsı dağa
döner telefer kle tırmandıktan sonra dünyanın en güney noktalarından b r olan bu har ka körfez
seyretmeye doyamayacaksınız. İk nc mola yer m z Güney Afr ka’nın en güzel şaraplarını tadacağınız
Stellenbosch Kasabası. 1679 yılında kurulmuş olan bu kasabayı önce dolaşıp b r bağda şarap tadımı
yaptıktan sonra öğle yemeğ ne geç yoruz.
Ardından b r sonrak durağımız Franschoek Kasabası. 17. yy'da Fransızlar tarafından kurulan bu sev ml
kasaba, Cape m mar s n n en y örnekler n n bulunduğu yerlerden b r olup tar h boyunca geç m n
şarapçılıkla sağlayan bu kasaba günümüzde tur stler n en uğrak yerler nden b r d r. Kasabada dolaşırken
çeş tl sanat galer ler n z yaret edeb l r, ş r n dükkanlarından alışver ş yapab l rs n z. Geceleme otelde.

4.Gün: Cape Town "Ekstra Üm t Burnu Turu"
Sabah kahvaltısının ardından d leğen m saf rler m z EKSTRA olarak düzenlenen tüm gün yemekl ÜMİT
BURNU turumuza katılab l rler. Dünyadak en büyük b tk krallığına ev sah pl ğ yapan Üm t Burnu faunası
ve florasıyla cennet köşelerden b r d r. Tam gün süren bu gez de Hout Bay'de tekneyle fokların
bulunduğu yere açılıp fotoğraflarını çek yor daha sonra Afr ka'nın en güney noktalarından b r olan Üm t
Burnu'nda babunları görüyor,ardından raylı s stemle Cape Po nt'e çıkıp bu har ka bölgey b r de kuşbakışı
seyred yoruz. Den ze nazır y yeceğ m z balık ağırlıklı öğle yemeğ nden sonra Afr kada penguenler
göreb leceğ m z tek yer olan Boulder'da mola ver p akşamüstü otel m ze ger dönüyoruz. Geceleme
otelde.
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5. Gün: Cape(https://www.setur.com.tr)
Town-Johannesburg-Sun C ty "Sun C ty Tanıtım Turu"
Johannesburg uçuşu ç n haval manına hareket. (Uçuşun çok erken olması durumunda otel tarafından
kahvaltı yer ne, kahvaltı paket hazırlanacaktır.) Varışı tak ben Sun C ty'e hareket. Arzu edenlerle yol
üzer nde ekstra olarak Aslan Parkını gezme mkanı. Aslanlardan vahş köpeklere,ç talardan zürafalara,
vahş hayvanları yakından görme, bebek aslanları sevme ve zürafaları besleme mkanı bulacağımız bu
muhteşem park Güney Afr ka maceramızın en key fl duraklarından b r olacak. Tur sonrasında varışa
st naden Sun C ty tanıtım gez s . Sun C ty'de T msah ç l ğ n gezeb l r, golf oynayab l r, alışver ş
yapab l r, veya cas noda şansınızı deneyeb l rs n z. Otele transfer ve odalara yerleşme. Geceleme otelde.

6.Gün: Sun C ty-P lanesberg
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından otelden çıkış şlemler gerçekleşt r p özel otobüsümüz le
P lanesberg ‘e hareket ed yoruz. P lanesberg'e varışa st naden lodge'a transfer ve odalara yerleşme.
Akşam yemeğ ve geceleme lodge'da.

7. Gün: P lanesberg "Safar Deney m "
Erken saatlerde safar m z gerçekleşt r yoruz. "5 Büyük" olarak tanımlanan aslan, leopar, f l, bu alo ve
h ppolar ayrıca 350 kuş türü, 65 sürüngen ve yüzlerce değ ş k hayvan çeş d n göreb lme fırsatı...
Safar n n ardından lodge'a dönüş ve d nlenme. Öğleden sonra k nc safar m z gerçekleşt r yoruz.
Unutulmayacak anlar bırakacak k safar deney m ardından akşam yemeğ ve geceleme lodge'ta.

8. Gün: P lanesberg-Johannesburg "Şeh r Turu"
Kahvaltının ardından Johannesburg ‘a hareket. 19. yüzyılda altın ve elmasın bulunmasıyla yıldızı
parlayan bu bölge çok kısa zamanda Afr ka‘nın en zeng n şehr hal ne gelm şt r. Günümüzde esk ht şamlı
günler n arasa da halen ekonom n n kalb Johannesburg’da atmaktadır. Yaklaşık 2,5 saatl k b r
yolculuğun ardından tüm bu atmosfer rehber m z eşl ğ nde h ssetmeye başlıyoruz. Şeh r keş f turumuz
sonunda otel m ze hareket ve d nlenmen z ç n serbest zaman.

9. Gün: Johannesburg-İstanbul
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Rehber m z n bel rleyeceğ
haval manına transfer. Gece uçak yolculuğu.

saatte Johannesburg

10.Gün: İstanbul
Yaklaşık 9 saatl k b r uçuş sonrasında İstanbul'a varış ve turumuzun sonu. S zlere vereceğ m z h zmet
kal tes n arttırmak adına anket formlarını doldurmanız b z m ç n öneml d r. B r sonrak seyahat n zde
görüşmek üzere !

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
1 Haziran 2015 tarihinden itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti’ne seyahat edecek olan 18
yaş altı çocuklar için, Güney Afrika Cumhuriyeti makamları ülkeye girişte “doğum
sertifikası” (unabridged birth certificate) talep edecektir.
Türkiye’de doğum sertifikası olmadığı için, Nüfus Müdürlükleri’nden alınan Nüfus Kayıt
Örneği yeminli tercümanda tercüme ettirildikten sonra doğum sertifikası yerine
geçecektir. Güney Afrika’da mukim Türk vatandaşları da Büyükelçiliğimizden Nüfus Kayıt
Örneğini temin edebilirler.
https://www.setur.com.tr/guney-afr ka-turu-cape-town-sun-c ty-p lanesberg-johannesburg
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Güney Afrika - 18 Yaş Altı Çocuklar için Doğum Belgesi Zorunluluğu
(https://www.setur.com.tr)

Yeni Göçmen Düzenlemesi
1.Ebeveynleri ile beraber seyahat eden çocuklar
Gerekenler:
Ebeveynler beraber seyahat ettikleri çocuk/çocukların ebeveynleri olduklarını ispatlayan
doğum belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler. (ii) Evlat edinilmiş çocuklar için
ebeveynler evlat edinmiş olduklarını ispatlayan evlat edinme sertifikasını ibraz etmek
mecburiyetindedirler.
Açıklayıcı not: Bu uygulama hem Güney Afrika vatandaşlarına hem diğer yabancılara
gidişte ve varışta uygulanacaktır. Doğum sertifikası vermeyen ülkelerden giriş/çıkış
yapan yolcular için yetkili bir makamdan alınacak doğum sertifikası yerine geçecek bir
belge ibraz edilmelidir. İbraz edilen bütün dokümanlar orijinal veya noter veya dengi bir
makamdan onaylı kopyası olmalıdır.
2.Ebeveynlerinden yalnızca biri ile beraber seyahat eden çocuklar
Gerekenler:
Ebeveynler beraber seyahat ettikleri çocuk/çocukların ebeveynleri olduklarını ispatlayan
doğum belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler.
Doğum belgesinde kayıtlı seyahat etmeyen diğer ebeveynin, çocuğun diğer ebeveyni ile
beraber Güney Afrika’ya giriş ve/veya çıkış yapabileceğine dair yeminli
muvafakatnamesi ibraz edilmelidir.
Tüm ebeveynlik hak ve sorumluluklarını veya yasal velayetini devreden mahkeme emri
ibraz edilmeli veya
Doğum belgesinde kayıtlı ebeveynlerden birinin ölümü durumunda, vefat eden
ebeveynin ölüm belgesi ibraz edilmelidir.
Seyahat etmeyen ebeveynin muvafakatname vermediği durumlarda, yasal olarak
boşanmış çiftlerin de mahkeme emri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Her iki ebeveynin de vefat ettiği ve çocuğun bir akrabası veya anne/babasının başka bir
yetişkin yakını ile beraber seyahat ettiği durumlarda, çocuğa refakat eden kişi çocuk ile
beraber Güney Afrika Cumhuriyeti’ne girdiğini veya Güney Afrika Cumhuriyeti’nden
ayrıldığını Genel Müdürlüğe onaylatmalıdır.
Açıklayıcı not:
Muvafakatname tarihi seyahat tarihinden en fazla 3 ay öncesi olabilir.
3. Biyolojik ebeveyni olmayan yetişkinlerle seyahat eden çocuklar
Gerekenler:
Yetişkin çocuğun doğum belgesinin bir kopyasını ibraz etmelidir.
Çocuğun ebeveynlerinin veya yasal velisinin ilgili kişinin çocuk ile seyahat edebileceğine
dair muvafakatnamesi ibraz edilmelidir.
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Çocuğun ebeveynlerinin veya yasal velisinin kimlik doküman ya da pasaport kopyaları
(https://www.setur.com.tr)
ile
Çocuğun ebeveynlerinin veya yasal velisinin iletişim bilgileri ibraz edilmelidir.
Her iki ebeveynin de vefat ettiği ve çocuğun bir akrabası veya anne/babasının başka bir
yetişkin yakını ile beraber seyahat ettiği durumlarda, çocuğa refakat eden kişi çocuk ile
beraber Güney Afrika Cumhuriyeti’ne girdiğini veya Güney Afrika Cumhuriyeti’nden
ayrıldığını Sınır Polisine onaylatmalıdır.
4.Herhangi bir yetişkin ile beraber seyahat etmeyen çocuklar
Gerekenler:
18 yaşından küçük kişilerin Güney Afrika’ya giriş ve çıkışlarında seyahat edebilmesi için
anne ve babanın veya tek olarak ya da yasal varisinin bir mektup veya açıklama
sunması gerekmektedir.
Eğer anne ve babanın biri bu belgeyi sunuyorsa, kendisinin tamamen vasilik hakkına
sahip olduğunu gösteren mahkeme kararını da sunması gerekmektedir.
Güney Afrika’da çocuğun kalacağı yerin ve çocuğu karşılayacak yetişkinin ikamet
adresini ve iletişim bilgilerini içeren bir mektup ibraz edilmelidir.
Güney Afrika’da çocuğu alacak kişinin kimlik kartı veya geçerli pasaport ve vize veya
kalıcı oturum izni kopyası ibraz edilmelidir.
Çocuğun ebeveynlerinin ya da yasal velisinin iletişim bilgileri ibraz edilmelidir.
5.2005 yılı Çocuk Yasasında tanımlanan özel bakım altında olan çocuklar
Gerekenler:
Güney Afrika Cumhuriyeti’nden çıkış yapmadan önce, Çocuk Yasası’nın 169. Bölümünde
öngörülen şekilde çocuğun ikamet ettiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alınan izin
kâğıdının onaylı bir kopyası ibraz edilmelidir.
NOTLAR:
1.18 yaş altındaki bireyler çocuk olarak tanımlanmıştır.
2. T.C. Vatandaşları için Nüfus Müdürlükleri’nden alınan Nüfus Kayıt Örneği yeminli
tercümanda tercüme ettirildikten sonra doğum sertifikası yerine geçecektir. Güney
Afrika’da mukim Türk vatandaşları da Büyükelçiliğimizden Nüfus Kayıt Örneğini temin
edebilirler.
***Alınacak doğum belgesi üzerinde mühür(APOSTILLE) olması gerekiyor. Bu mühür
Kaymakamlık veya Valilik’lerde bulunuyor. (Sadece noterden tasdik ve İngilizce tercüme
yeterli olmayacaktır, devlet mührü gerekmektedir!)
***Resmi evraklardan yanınızda en az 5 suret bulunması gerekmektedir.
***Bahsedilen dökümanların İngilizce lisanı haricinde olanların, yeminli tercüman
tarafından İngilizceye çevrilmiş olması gerekmektedir.
***Daha detaylı resmi bilgiye aşağıda bulunan Güney Afrika hükümetinin sayfasından
ulaşabilirsiniz.
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http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/475-home-affairs-encourages(https://www.setur.com.tr)
parents-to-get-unabridged-birth-certificates-for-children

Otel B lg ler
Cape Town Cape Sun Hotel 4* vb.
Sun City Soho Hotel 4* vb.
Pilanesberg Bakabung Lodge vb.
Johannesburg Radison Blue Sandton Hotel 4* vb.

F yata Dah l Olan H zmetler
İstanbul-Cape Town / Johannesburg-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve alan vergisi
Capetown, Suncity, Johannesburg oda kahvaltı, Pilanesberg Safari Park‘ta yarım
pansiyon konaklama
Pilanesberg’ te 2 adet safari ve 2 adet akşam yemeği
Johannesburg, Cape Town şehir tanıtım turu
Setur Rehberlik Hizmeti
Cape Town-Johannesburg ekonomi sınıfı uçak bileti ve alan vergisi
Havaalanı-otel-havaalanı transferleri
Özel otobüsle programda belirtilen transferler
Seyahat sigortası (Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)

Öneml Notlar
Güney Afrika gezisi için Türk vatandaşlarına vize gerekmemektedir, pasaportunuzun
dönüş tarihi baz alınarak minimum 6 ay geçerlilik süresi ve en az 2 boş vize sayfası
olmalıdır.
3 kişilik odalarda konaklama müsaitliğe bağlıdır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
Setur gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın
içeriğini bozmadan, şehirlerin program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana
havayolunu değiştirebilir.
0-8 yaş arası çocuklar Pilanesberg safari parkı içinde tur esnasında hayvanları
ürkütmeleri riskine karşı alınmamaktadır.
Safariler esnasında tüm hayvan türleri görülemeyebilir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
15 TL yurtdışı çıkış harcı yolcular tarafından ödenmektedir, fiyatlarımıza dahil değildir.
Kesin havayolu ve otel bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
https://www.setur.com.tr/guney-afr ka-turu-cape-town-sun-c ty-p lanesberg-johannesburg
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2 yaşın altındaki çocukların bagaj hakkı yoktur.
(https://www.setur.com.tr)

Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Ekstra Turlar
ASLAN PARKI: Aslan görme ve nadir bulunan yavrularını sevme, zürafa besleme ve cita,
devekuşu,vahşi köpek gibi hayvanları yakından görme imkanlarını bulacağımız harika bir
park. 75 euro
ÜMİT BURNU: Dünyadaki en büyük bitki krallığına evsahipliği yapan Ümit Burnu faunası
ve florasıyla cennet köşelerden biridir.Tam gün süren bu gezide Hout Bay’de tekneyle
fokların bulunduğu yere açılıp fotoğraflarını çekiyor daha sonra Afrika’nın en güney
noktalarından biri olan Ümit Burnu’nda babunları görüyor,ardından raylı sistemle cape
point’e çıkıp bu harika bölgeyi bir de kuşbakışı seyrediyoruz.Denize nazır yiyeceğimiz
balık ağırlıklı öğle yemeğinden sonra Afrika’da penguenleri görebileceğimiz tek yer olan
Boulder’da mola verip otelimize geri dönüyoruz. 140 Euro (yemek dahildir.)
MASA DAĞI-STELLENBOSCH KASABASI VE FRANSCHOEK KASABASI : Cape Town’ın
simgesi olan bu masalsı dağa döner teleferikle tırmandıktan sonra dünyanın en güney
noktalarından biri olan bu harika körfezi seyretmeye doyamayacaksınız. İkinci mola
yerimiz Güney Afrika’nın en güzel şaraplarını tadacağınız Stellenbosch Kasabası. 1679
yılında kurulmuş olan bu kasabayı önce dolaşıp bir bağda şarap tadımı yaptıktan sonra
öğle yemeğine geçiyoruz. Franschoek Kasabası ; 17. yy'da Fransızlar tarafindan kurulan
bu sevimli kasaba , Cape mimarisinin en iyi orneklerinin bulundugu yerlerden biridir...
Tarihi boyunca gecimini sarapcilikla saglayan bu kasaba gunumuzde turistlerin en ugrak
yerlerinden biridir. Kasabada dolasirken cesitli sanat galerilerilerini ziyaret edebilir , şirin
dukkanlarindan alisveris yapabilirsiniz. (yemek dahildir ) 140 Eur
TURLARIMIZ EN AZ 15 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞİR,ASGARİ SAYININ ALTINDA
KALINMASI DURUMUNDA FİYATLAR GÜNCEL MALİYETLER BAZ ALINARAK KATILIMCI
SAYISINA GÖRE YENİDEN HESAPLANIR.

Cape Town(3)-Sun C ty(1)-P lanesberg(2)-Johannesburg(1) 18-27 Ocak / Türk
Havayolları
Ç
Tar h
18.01.2019
26.01.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

2.498,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

3.298,00 USD
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