
 

 

 

 

 

 ויקטוריה ומפלי בוטסואנה אפריקה, דרום
 ויקטוריה ומפלי בבוטסואנה ספארי לילות 4 אפריקה, דרום של המיטב

 

 מחירון
 

 אפריקה: בדרום לינה אפשרויות

 כוכבים 4 ברמת לינה כוכבים 3 ברמת לינה לינה מקום

Town Cape Lodge City V&A Hotel Hilton 

Bay Gordon’s Beach Krystal Beach Krystal 

Oudtshoorn Estate Boutique Olive Surval Lodge Game Buffelsdrift 

Knysna Moorings the Hotel Premier Hotel Rex The 

Tsitsikamma Inn Village Tsitsikamma Fernery The 

Johanesburg Hotel Metcourt Hotel Mondior 

 

 :זוגי בחדר לאדם בעברית מודרך טיול מחיר

 ימי טיול תאריך חזרה תאריך יציאה
 פי סוג הלינה-זוגי, עלמחיר לאדם בחדר 

 כוכבים 4לינה ברמת  כוכבים 3לינה ברמת 

41 /02/19 72 /02/19 13(14) $5,757 816,0 $  

19/03/19 31/03/19 13(14) $5,757 816,0 $  

18/04/19 30/04/19 13(14) $5,757 955,9 $  

12/05/19 24/05/19 13(14) $5,757 955,9 $  

10/06/19 22/06/19 13(14) $5,757 955,9 $  

25/07/19 06/08/19 13(14) $5,757 955,9 $  

17/08/19 29/08/19 13(14) $5,757 955,9 $  

14/09/19 26/09/19 13(14) $5,757 955,9 $  

11/10/19 23/10/19 13(14) $5,757 816,0 $  

14/11/19 26/11/19 13(14) $5,757 816,0 $  

04/12/19 16/12/19 13(14) $5,757 816,0 $  

 

 

 $ 1,000 כוכבים 3ללינה ברמת תוספת יחיד 

 $ 1,200 כוכבים 4ללינה ברמת תוספת יחיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clhg.com/hotels/180/City-Lodge-Hotel-Victoria-and-Alfred-Waterfront-
https://www3.hilton.com/en/hotels/south-africa/hilton-cape-town-city-centre-CPTCCHI/index.html
https://www.krystalbeach.co.za/
https://www.krystalbeach.co.za/
https://www.surval.co.za/
https://buffelsdrift.com/
https://www.premierhotels.co.za/hotels/western-cape/knysna/the-moorings/
https://www.aha.co.za/rex-hotel/
https://www.tsitsikammavillageinn.co.za/
http://www.forestferns.co.za/Fernery/index.html
http://www.emperorspalace.com/hotels/peermont-metcourt-suites
http://www.peermont.com/hotels/mondior


 

  :כולל המחיר

 וחזרה אפריקה לדרום בינלאומית טיסה ▪

  ליוהנסבורג פנימית הטיס ▪

 )בוטסואנה( למאון מיוהנסבורג טיסה ▪

  וביטחון נמל סיימ ▪

 אפריקה בדרום פנסיון חצי ▪

 מלא פנסיון בסיס על בבוטסואנה לילות 4 ▪

  ויקטוריה במפלי פנסיון חצי ▪

 ומעלה( מטיילים 4-מ – פרטי )טיול אפריקה בדרום אנגלית דובר מקומי נהג/מדריך ▪

 ציציקמה לפארק כניסה ▪

 הים כלבי לאי הפלגה ▪

 ויקטוריה במפלי סיור ▪

 במסלול המפורטות לאטרקציות הכניסות כל בנוסף ▪
 
 

  :בנוסף כולל בעברית מודרך בטיול המחיר

 אחר" "עולם מצוות מיומן ישראלי מדריך ▪

 המקומיים השירות לנותני טיפים ▪

 נושאים של ומרתק רחב מגוון על בערבים הרצאות ▪

 אפריקה בדרום מושבים( 26) איכותי מיניבוס ▪

 לאדם $40 בעלות לזימבבואה כניסה אשרת ▪

 

  :כולל אינו המחיר

 מצוינים אינם אשר באתרים ופעילויות כניסה ▪

 מצויינות שאינן ארוחות ▪

  אישיות הוצאות ▪

  ומטען בריאות ביטוח ▪

 פרטיים( )מטיילים אחר" "עולם מצוות מיומן ישראלי מדריך ▪

 פרטיים( )מטיילים בטנזניה המקומיים השירות לנותני טיפים ▪

 פרטיים( )מטיילים לאדם $40 בעלות לזימבבואה כניסה אשרת ▪

 

 חשוב

 לפחות מטיילים 16 מונה הקבוצה ▪

  המתאימים. החיסונים לקבלת המחוזית הבריאות ללשכת לפנות יש - חיסונים ▪

  החברה. בשליטת שאינם המסלולים סדר או יציאה זמני במסלול, שינויים יתכנו ▪

  הנוסע. במחיר לשינוי יגרום הטיסות במחיר שינוי כל ▪

  היציאה. מועד לפני ויבוצע התשלום ביום גבוה והעברות המחאות הדולר שער לפי בשקלים/מט"ח, התשלום ▪

 הפחות. לכל שנה חצי של ותוקף לפחות ריקים דרכון דפי בשלושה צורך יש ▪

 בתחום אינם שלהן הזמנים ולוחות הפעלתן התעופה. חברת ע"י המופעלות סדירות טיסות על מתבסס המסלול ▪

 אחר". "עולם של האחריות

 

 

 הפירוט: פי על אחר", "עולם בסיוע או הלקוח ידי על מחליף יימצא ולא במידה רק יגבו – ביטול דמי

 ביטול. דמי ייגבו לא – היציאה תאריך לפני ימים 90 עד ▪

 הטיול. מעלות 25% ייגבו – היציאה תאריך לפני יום 45-89 ▪

 הטיול. מעלות 50% ייגבו – היציאה תאריך לפני יום 30-44 ▪

 הטיול מעלות 75% ייגבו – היציאה תאריך לפני ימים 15-29 ▪

 הטיול. מעלות 100%-ב הנוסע יחוייב - היציאה תאריך לפני ימים 14 ▪

 


