
Güney Afr�ka ve V�ktorya Şelaleler� Turu SE (Cape
Town-Johannesburg-Z�mbabwe-Botswana)
01.06.2019'den �t�baren kalkışlı

4.070,00 USD
21.545,77 TL

Setur Exclusive

Türkçe Rehberli

Vizesiz

TUR ÖZELLİKLERİ

1.Gün: İstanbul
Programımız, s�z� haval�manındak� buluşma noktamıza götürmek üzere verd�ğ�n�z adrese gelecek olan özel aracın
adres�n�ze ulaşması �le başlıyor. Atatürk Haval�manı Dış Hatlar G�d�ş Term�nal�'nde buluşarak, check-�n �şlemler�m�z�
tamamlıyoruz.

2.Gün: İstanbul - Cape Town
Günün �lk saatler� �le Cape Town’a uçuyoruz. Yaklaşık 13 saat sürecek yolculuğumuzun ardından Cape Town’a varış.
Pasaport ve gümrük �şlemler�n�n ardından şeh�r merkez�ne transfer oluyoruz. Yapılacak olan panoram�k şeh�r
turunda Adderly Caddes�, R�ebeck Heykel�, Üm�t Kales�, Company Gardens, Parlamento, Long Street g�b� şehr�n
tur�st�k ve tar�h� yerler� görülecekt�r. Tur b�t�m� otele transfer. Akşam yemeğ� ve geceleme otel�m�zde.

3.Gün: Cape Town - Masa Dağı
Kahvaltının ardından Masa dağını ve yören�n ünlü şaraplarını tadacağımız turumuza çıkıyoruz. Öğle yemeğ�m�z� lokal
b�r restoranda turumuz sırasında alacağız. Turumuzun b�t�m�nde otel�m�ze transfer�m�z� gerçekleşt�r�yoruz. Akşam
yemeğ�n� Capetown’un ünlü Waterfront bölges�nde aldıktan sonra geceleme otel�m�zde.

4.Gün: Cape Town - Üm�t Burnu Yarımadası
Otel�n�zden sabah kahvaltısının ardından hareket �le Bantry Bay, Camps Bay ve Llandudno Bölgeler�nden geç�p
balıkçı kasabası olan Hout Bay’a varıyoruz. Buradan tekne �le açılarak �lk önce Du�ker Adasındak� Cape kürklü
foklarını görüyoruz. Ardından Chapmans Peak ya da Constant�a Nek’den geçerek, S�mons Town yakınındak� Boulders
Beach’te Afr�ka Penguenler�n� görüyoruz. Den�z kenarında lokal b�r restoranda öğle yemeğ�nden sonra Afr�ka’nın en
güneybatı köşes� olan Bartholem�os D�az’ın keşfett�ğ� Üm�t Burnu ve Cape Po�nt’te fen�küler �le çıkılan dünyanın en
yüksek den�z fener�n� görüyoruz. Daha sonra farklı sah�l kasabalarından geçerek Cape Town’a dönüyoruz. Geceleme
otel�m�zde.

5.Gün: Cape Town - Johannesburg - L�v�ngstone - Z�mbabwe
Kahvaltının ardından havaalanına transfer. Yerel havayolları �le Johannesburg ardından L�v�ngstone uçuşu. Varışta
özel aracımız �le yerl�ler�n gürleyen duman d�ye adlandırdıkları Z�mbabwe otel�ne transfer ve odalara yerleşme.
Dünyanın en görkeml� şelaleler�nden b�r�s� olan V�ctor�a Şelaleler�nde akşam yemekl� Zambez� Tekne Turu �le
güneş�n batışını �zleyeceğ�z. Geceleme otel�m�zde.

6.Gün: Z�mbabwe - V�ctor�a Şelaleler�
Kahvaltının ardından üzer�nden h�ç kaybolmayan gök kuşağı �le ünlü V�ctor�a şelaleler� turumuzu yapacağız. İng�l�z
kaş�f Dav�d L�v�ngstone tarafından keşfed�len şelaleye, dönem�n kral�çes� olan V�ctor�a �sm� ver�lm�şt�r. Doğanın
gücüne yakından tanıklık edeceğ�n�z ; Zambez� Nehr� üzer�nde, Zamb�a ve Z�mbabve sınırlarının b�rleşt�ğ� noktada

 (https://www.setur.com.tr)

https://www.setur.com.tr/


yer alan bu şelale yaklaşık 60 m yüksekl�kten büyük b�r gürültüyle akar. Dünyanın en büyük şelaleler�nden b�r�s� olan
V�ctor�a Şelales�nde geç�receğ�m�z key�fl� b�r günün ardından otel�m�ze transfer oluyoruz. Akşam yemeğ�m�z�
geleneksel yemekler� y�yeb�leceğ�m�z Boma Restoranında alacağız. Konaklama otel�m�zde.

7.Gün: Z�mbabwe - Botswana
Kahvaltının ardından Botswana sınırına hareket ed�yoruz. Gümrük �şlemler�n�n tamamlanmasından sonra
Lodgelarımıza hareket ed�yoruz. Öğle yemeğ�m�z� aldıktan sonra günbatımında Chobe M�ll� Park’ında tekne �le gün
batımı safar�s� yapıyoruz. Akşam yemeğ� ve geceleme otel�m�zde.

8.Gün: Botswana - L�v�ngstone - Johannesburg
Sabah erken saatte araz� araçları �le gündoğumu safar�s�ne çıkıyoruz. Safar� dönüşünde otel�m�zde kahvaltı alıyoruz .
Zamb�a sınırına hareket . L�v�ngstone varışta yerel havayolları �le Johannesburg uçuşu. Varışta otele transfer ve
serbest zaman.

9.Gün: Johannesburg - İstanbul
Kahvaltının ardından yapılacak şeh�r turumuzda esnasında şeh�r merkez� olan Houghton, Güney Afr�ka’nın s�mges�
olan ve verd�ğ� özgürlük mücadeles� �le tar�he geçen Nelson Mandela’nın ev�, Sandton göreceğ�m�z yerler arasında .
Öğle yemeğ�m�z� lokal b�r restoranda alıyoruz. Havaalanına transfer oluyoruz. Türk Havayollarının tar�fel� sefer� �le
İstanbul’a uçuş. Turumuz önceden verm�ş olduğunuz adrese yapılacak k�ş�ye özel transfer�n�z �le son buluyor.

10.Gün: İstanbul
İstanbul'a varış. Turumuz önceden verm�ş olduğunuz adrese yapılacak k�ş�ye özel transfer�n�z �le son buluyor.

18 Yaş altı misafirler için getirilmesi gereken evraklar ve bu konudaki bilgileri aşağıda
bulabilirisiniz

Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor. Eksik evraklarla uçağa binmek mümkün değildir.

İlgili kanunlarda yapılan değişiklik gereği 01 Haziran 2015 tarhinden geçerli olmak üzere, 18 yaş
altı tüm ziyaretçilerden doğum sertifikası istemektedir. T.C. Vatandaşları için Nüfus
Müdürlüklerinden alınan Nüfüs Kayıt Örneği, yeminli tercümanda tercüman ettirildikten sonra
doğum sertifikası yerine geçecektir.

YENİ GÖÇMENLİK DÜZENLEMESİ

1. Ebeveynleri ile beraber seyahat eden çocuklar

Gerekenler:

(i) 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

18 Yaşaltı Çocuklar İç�n Öneml� Uyarı
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Gerekenler:

(i) Ebeveynler beraber seyahat ettikleri çocuk/çocukların ebeveynleri olduklarını ispatlayan doğum
belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler.

(ii) 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.

(iii) Tüm ebeveynlik hak ve sorumluluklarını veya yasal velayetini devreden mahkeme emri ibraz
edilmeli veya

(iv) Doğum belgesinde kayıtlı ebeveynlerden birinin ölümü durumunda, vefat eden ebeveynin
ölüm belgesi ibraz edilmelidir.

(v) 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:

(i) Yetişkin çocuğun doğum belgesinin bir kopyasını ibraz etmelidir.

(ii) Çocuğun ebeveynlerinin veya yasal velisinin ilgili kişinin çocuk ile seyahat edebileceğine dair
muvafakatnamesi ibraz edilmelidir.

(iii) Çocuğun ebeveynlerinin veya yasal velisinin kimlik doküman ya da pasaport kopyaları ile

(iv) 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:

(i) 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.

(ii) Eğer anne ve babanın biri bu belgeyi sunuyorsa, kendisinin tamamen vasilik hakkına sahip
olduğunu gösteren mahkeme kararını da sunması gerekmektedir.

(iii) Güney Afrika’da çocuğun kalacağı yerin ve çocuğu karşılayacak yetişkinin ikamet adresini ve
iletişim bilgilerini içeren bir mektup ibraz edilmelidir.

(iv) Güney Afrika’da çocuğu alacak kişinin kimlik kartı veya geçerli pasaport ve vize veya kalıcı
oturum izni kopyası ibraz edilmelidir.
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(v) 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.

GÜMRÜKTEN GEÇEBİLECEK ALKOL VE TÜTÜN MAMULLERİ

• Kişibaşı 200 sigara ve 20 sigar

• Kişibaşı 250g of sigara ya da pipo tütünü

• Kişibaşı 50ml parfüm ve 250ml eau de toilette

• Kişibaşı 2 litre şarap

Kişi başı ve 1 litre diğer alkollü içecekler

2. İç hatlardaki kilo kısıtlamasını aşağıda bulabilirisiniz.

Kısacası kişibaşı 1 parça valiz ve 20 kg sınırlaması var.

Kuralları özetlemek gerekirse: 10 kiloluk 2 valiz fazla kiloya giriyor

2 kişinin 30 kiloluk 1 parça valizi olması da fazla kiloya giriyor.

***Resmi evraklardan yanınızda en az 5 suret bulunması gerekmektedir.

Cape Town: Hilton City Center 5* vb.

Johannesburg: Dan Vinci Hotel 4* plus vb.

Zimbabwe: Kingdom Hotel 4* vb.

Botswana: Mowana Safari Lodge vb.

Türk Havayolları ile İstanbul – Cape Town // Johannesburg – İstanbul ekonomi sınıf uçak biletleri

Belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklama

Bütün ara uçuşlar

Kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dahil olmak üzere programda belirtilen tüm
transferler

Programda belirtilen öğle ve akşam yemekleri

4x4 araçlar ile safariler

Öğle yemekli Masa Dağı turu

Öğle yemekli Ümit Burnu Yarımadası turu

Victoria Şelalelerinde akşam yemekli Zambezi tekne turu

Chobe Milli Park’ında tekne turu

Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri

Otel B�lg�ler�

F�yata Dah�l Olan H�zmetler

 (https://www.setur.com.tr)

https://www.setur.com.tr/


Yurtdışı çıkış harcı

Seyahat sağlık sigortası

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
80-90-$ arası değişmektedir.

Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

***Güney Afrika’ya girişte tüm pasaport tiplerinin en az 6 ay geçerlilik süresi ve 5 adet boş
sayfanın bulunması gerekmekte ve bu boş sayfalarda mürekkepten kaynaklı lekelerin olmamasına
dikkat edilmelidir.

***Ara uçuşlara istinaden güzergahta eksilme olmadan değişiklik yapılabilir

***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.

Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.

Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için
ek yatak verilir.

Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.

Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.

Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.

Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.

Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

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.

Acentemiz, 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.

F�yata Dah�l Olmayan H�zmetler

Öneml� Notlar
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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.

Sağlık: Güney Afrika’ya girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu
bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Botswana – Victoria Şelaleleri bölgelerinde sıtma
görüldüğünü söylemektedir. Bu nedenle seyahatinizden önce doktorunuz ile görüşmenizi öneririz.
Gün doğumu ve gün batımı saatlerinde uzun kollu kıyafetler giymeniz ve yanınıza sinek koruyucu
almanızı tavsiye ediyoruz. Otellerde ve yerel restoranlarda alınacak öğle ve akşam yemeklerinde
sağlığınızı olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı sanmıyoruz. Eğer maceracı
bir yemek yeme alışkanlığınız var ve sokaklarda açıkta satılan yiyeceklerden yiyorsanız; kesinlikle
kapalı şişe suyu tüketmenizi, buz, süt ve süt ürünlerinden kaçınmanızı, iyi pişirildiğine emin
olduğunuz et, tavuk ve balık ürünleri tüketmenizi, meyve ve sebzelerin iyi yıkanmış olmasından
emin olunması, meyvelerin kabuğunun soyulduktan sonra yenmesini tavsiye ederiz. Sahra Altı
Afrika ve Tropik Bölgelere giderken doktorunuzdan güncel sağlık bilgilerini almanızı tavsiye ederiz.

Vize Bilgileri: 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.

***Pasaportunuzda en az 5 boş sayfanın olması gerekmektedir.

***Yanınızda arka fonu beyaz 4 adet vesikalık resim bulundurmanız gerekmektedir.

Uçuş Süreleri: İstanbul-Cape Town yaklaşık 13 saat 10 dakika, Johannesburg-İstanbul 9 saat 30
dakika

Para Birimi: Güney Afrika’nın para birimi South African Rand (ZAR), Botswana para Birimi
Pula(BWP), Zimbabwe Para Birimi Zimbabwe Dolar’ı (ZWL) Yanınıza dolar veya Euro alabilirsiniz
ancak USD’nın 2000 yılı ve sonrası basılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde döviz büroları
parayı daha düşük bir kurla bozmaktadırlar.

Saat Dilimi: Türkiye ile Güney Afrika arasında saat farkı bulunmamaktadır.

Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.

Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu
gömlekler, pamuklu pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları ve akşamları için ince bir mont
almanızı öneririz. Bunun dışında şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak
tıkacı, fotoğraf makinesi, sinek ve böcek savan ilaçlar, video kamera ve bunların şarj aletleri ve
yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz. Safarilerde üşümemek için yanınıza sizi sıcak tutacak
kıyafetler alabilirsiniz.

Yemek Kültürü: Güney Afrika’da, genel anlamda Malezya ve Avrupa mutfağından esinlenerek
kendilerine karma bir mutfak kültürü oluşturmuşlardır. Sofralarından taze sebze ve meyve eksik
olmaz Botsvana mutfağı diğer Güney Afrika ülkelerine hayli yakındır. Dana ve keçi eti yemeklerde
en çok kullanılan et türleridir.

Elektrik: Güney Afrika’da elektrik 220/230 volttur ve M tipi üçlü yuvarlak kalın prizler
kullanılmaktadır. Prizlerin örnekleri http://www.iec.ch/worldplugs/typeM.htm sitesinden
görülebilir.

Alışveriş: Dünyanın en büyük altın madenlerinin bulunduğu ve en çok altın üreten ülkesi olan
Güney Afrika’da, alışveriş için akla gelecek ilk ürün mücevherdir. Mücevher mağazalarında çok

Sıkça Sorulan Sorular
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güzel ve özel tasarımlı takıları bir arada bulabilirsiniz. Ayrıca pazarlarda yöre halkının yapmış
olduğu heykeller, oyma işi tahta ürünler, el işi deri malzemeler ve cam yapımı ustaların ellerinden
çıkan cam ürünlerini satın alabilirsiniz.

Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
Yerel H�zmetler Hakkında Öneml� B�lg�lend�rme

Cape Town(3)-Johannesburg(1)-Z�mbabwe(2)-Botswana(1) 01-10 Haz�ran / Türk Hava
Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)

01.06.2019  
09.06.2019 4.070,00 USD F�yat Sorunuz 4.760,00 USD

Cape Town(3)-Johannesburg(1)-Z�mbabwe(2)-Botswana(1) 04-13 Ek�m / Türk Hava
Yolları

Tar�h
Ç�� K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Üç K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)
Tek K�ş�l�k Oda  

(K�ş� Başı)

04.10.2019  
12.10.2019 4.090,00 USD F�yat Sorunuz 4.880,00 USD

 (https://www.setur.com.tr)
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