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HARI 1 :KEDATANGAN – WESTERN CAPE
Setibanya di Bandara Internasional Cape Town, Anda akan bertemu dengan perwakilan tur Anda dan memulai aktivitas Anda
dengan naik bus decker Hop on Hop Off ke Table Mountain untuk membawa Anda dalam pemandangan spektakuler dari kereta
gantung dan juga dari puncak gunung dan dilanjutkan dengan makan siang (biaya tamu). Setelah makan siang dilanjutkan
check in hotel dan menyegarkan diri. Sekitar jam 4 sore kami akan membawa Anda ke V&A Waterfront untuk Shimansky
Diamond dan berbelanja. Makan malam di Cape Town Fish Market V&A Waterfront pukul 7 malam dan sisa hari itu adalah di
waktu senggang di hotel.
Overnight: Park Inn by Radisson Cape Town Foreshore
HARI 2 : WESTERN CAPE
Pagi-pagi sekali Anda akan berkendara di sepanjang Pesisir Atlantik, juga dikenal sebagai "Riviera" Cape Town, sampai Anda
mencapai Hout Bay di mana Anda memulai perjalanan dengan kapal pesiar selama 40 menit melewati Maori Bay Wreck yang
terkenal, Dilanjutkan ke Boulders Beach untuk melihat koloni Penguin Afrika yang rentan di habitat aslinya. Kembali menuju
pusat kota Via Chapman’s Peak salah satu perjalanan dengan pemandangan lautan paling spektakuler di dunia, Makan siang
di Kombuis dilanjutkan dengan berjalan kaki singkat akan sangat cocok untuk anda dengan menjelajahi desa Bo Kaap untuk
melihat rumah-rumah berwarna-warni, mencicipi jajanan manis Afrika dan masjid tertua yaitu Masjid Auwal. Mengunjungi
Stadion Cape Town adalah stadion persatuan sepak bola dan rugby di Cape Town, Afrika Selatan, yang dibangun untuk Piala
Dunia FIFA 2010. Greenmarket Square adalah salah satu hub paling ramai di Cape Town. Ada banyak hal yang dapat dilakukan
di Greenmarket Square, mulai dari menjelajahi pasar dan makan, hingga menjelajahi seni dan menemukan kisah mengenai
alun-alun berbatu yang bersejarah. Setelah berbelanja, Makan malam di GOLD Restaurant di Cape Town menawarkan
pengalaman Afrika otentik. Jauh lebih dari sekadar restoran Afrika, malam di GOLD adalah pengalaman berkesan yang akan
membawa Anda pada 14 hidangan safari rasa yang dipadukan dengan boneka wayang dan hiburan tradisional Mali.
Overnight: Park Inn by Radisson Cape Town Foreshore
HARI 3 : KYSNA
Setelah sarapan pagi kita akan menuju Taman kota cantik yang sudah berumur ratusan tahun yaitu The Company Garden,
dilanjutkan berjalan kaki santai menuju Castle of good hope yang dikenal secara lokal sebagai Castle atau Cape Town Castle
adalah benteng benteng yang dibangun pada abad ke-17 di Cape Town. Dan Gedung Parlemen Afrika selatan Bangunan ini
terdiri dari tiga bagian utama, bangunan asli, selesai tahun 1884, dan tambahan yang dibangun pada tahun 1920-an dan 1980an. Pada pukul 12 siang setiba nya di Aquila, minuman selamat datang disajikan pada saat kedatangan dan dilanjutkan dengan
makan siang gaya Afrika Selatan yang lezat. Setelah itu saat nya Safari Games Drive Mencari 5 Hewan Besar Afrika selama
2 hingga 3 jam. Safari ini dipimpin oleh pemandu berpengalaman yang akan berbagi cerita dan fakta menarik tentang
lingkungan sekitar Anda, dengan mudah. Makan malam di God Father Seafood & Sushi yang terletak di daerah Camps Bay
yang merupakan daerah Turis terkenal di Cape Town Sekembalinya ke hotel Anda akan bersantai menikmati sisa hari.
Overnight: Park Inn by Radisson Cape Town Foreshore
HARI 4 : GAUTENG
Setelah sarapan, transfer ke Cape Town International Airport untuk melakukan penerbangan ke Johannesburg dengan lama
penerbangan berkisar 1 jam 45 menit. Setiba nya di OR Tambo, perwakilan ke tur akan menjemput anda dan langsung menuju
Soweto. Berkendara di sepanjang Jalan Vilakazi - melihat rumah pemenang hadiah Nobel perdamaian Uskup Agung Emeritus
Desmond Tutu dan rumah Winnie Madikizela-Mandela, mantan istri Nelson dan tentu saja tidak ketinggalan mengunjungi
Museum Nelson Mandela yang dahulu nya merupakan tempat tinggal Bapak Mandela. Makan siang akan di lakukan di daerah
Soweto dengan biaya sendiri. Setelah selesai makan siang saat nya untuk beristirahat sejenak di hotel, Kita menuju Sandton
untuk check in. Sore hari nya menjelang makan malam Peserta akan dijemput untuk menuju the Butcher grill.
Overnight: Signature Lux Hotel Sandton

HARI 5 : GAUTENG
Pagi ini kita akan menuju Pretoria, juga dikenal sebagai Kota Jacaranda, adalah ibu kota administratif Afrika Selatan. Tempattempat menarik untuk dikunjungi antara lain Museum Voortrekker, Rumah Kruger, Alun-Alun Gereja, Gedung Union dan Kantor
Presiden. Setelah makan siang kita mengunjungi Cradle of Humankind. Situs Warisan Dunia ini membawa Anda dalam
perjalanan melintasi waktu yang dimulai dengan pembentukan planet dan terus bergerak melalui proses evolusi yang
memuncak di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Tentu saja, Anda akan bertemu dengan leluhur kami yang terkenal Nyonya Ples, Little Foot, dan Sediba - di sepanjang jalan. Memfasilitasi perjalanan ini adalah Pusat Pengunjung Maropeng dan
Gua Sterkfontein, yang terakhir menjadi situs penggalian antropologi berkelanjutan terpanjang di dunia. Makan malam di
Carnivore Restaurant dan diantar kembali ke hotel.
Overnight: Signature Lux Hotel Sandton
HARI 6 : GAUTENG
Hari ini Anda menjelajahi objek wisata Lion & Safari Park adalah rumah bagi banyak pilihan spesies asli seperti Singa (Coklat
dan Putih), Cheetah, Hyena (Coklat, Berbintik dan Bergaris), Macan Tutul (termasuk macan tutul hitam), Anjing Liar, Kijang
Sable, Kudu, dan lain nya didampingi Pemandu terlatih mengubah setiap tur menjadi perjalanan yang informatif dan mendidik
saat mereka berbagi fakta menarik. The Harties Cableway menawarkan kepada pengunjung pemandangan panorama
Magaliesberg yang indah, Bendungan Hartbeespoort dan sekitarnya,dan itu semua bisa kita lihat dari atas
Cableway.dilanjutkan dengan makan siang. Nelson Mandela square adalah tempat selanjut nya yang akan kita kunjungi untuk
berbelanja souvenir, baju atau makanan kecil ataupun sekedar bersantai sebelum akhirnya waktu nya makan malam di
Restaurant Wang. Kembali ke hotel untuk beristirahat.
Overnight: Signature Lux Hotel Sandton
HARI 7 : VICTORIA FALLS ( ZIMBABWE )
Setelah sarapan, check out dan transfer ke bandara OR Tambo International untuk penerbangan Anda ke Victoria Falls
Zimbabwe. Setibanya di Bandara Air Terjun Victoria, Anda akan bertemu dan ditransfer ke The Kingdom Hotel tempat Anda
akan menginap selama dua malam berikutnya. Bersantai dan habiskan sisa sore hari dengan bersantai atau di dek yang
merupakan tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam.
Overnight: The Kingdom Hotel
FYI : The 4-hour Victoria Falls Train experience runs on Tuesdays and Fridays. Pick up time from your hotel is at 16h30.
HARI 8 : VICTORIA FALLS ( ZIMBABWE )
Pagi ini hari Anda dimulai dengan tur berpemandu ke Air Terjun yang dipimpin oleh pemandu lokal yang berpengalaman dan
berpengetahuan luas. Di sore hari Anda memulai pelayaran matahari terbenam yang menawarkan sisi berbeda ke Sungai
Zambezi dari mengamati satwa liar, mengamati burung dan diakhiri dengan menikmati matahari terbenam yang indah dari atas
kapal. Setelah pelayaran matahari terbenam , Anda kembali ke hotel untuk bersantai di malam hari.
Overnight: The Kingdom Hotel
HARI 9 : JOHANNESBURG
Setelah sarapan mengenyangkan pagi ini, Anda memiliki kesempatan untuk foto-foto luar biasa terakhir atau berjalan-jalan di
sepanjang jalan setapak yang terawat dengan baik yang membuat Anda naik dan dekat ke Air Terjun. Sebelum transfer Anda
ke Bandara untuk penerbangan Anda ke Johannesburg. Anda akan memiliki waktu untuk menyegarkan diri setelah check-in
sebelum makan malam yang luar biasa di Ocean Basket.
Overnight: Radisson Blu Sandton
HARI 8 : KEBERANGKATAN
Setelah sarapan, Anda akan diantar menuju bandara berangkat ke Bandara Internasional OR Tambo sebelum penerbangan
selanjutnya untuk pulang atau,mungkin Anda akan memiliki waktu luang untuk berbelanja di menit-menit terakhir sebelum di
jemput untuk menuju bandara.Dengan demikian berakhirlah acara tour Anda bersama H.I.S. Tours & Travel Indonesia.
Terima kasih dan sampai jumpa di acara wisata kami yang lain.

BIAYA TOUR per ORANG dalam 000 IDR RUPIAH (MINIMUM PESERTA: 02 ORANG DEWASA - WNI)

*Harga tour dan program perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya*
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HARGA TERMASUK:
● Akomodasi 9 malam
● Ekskursi / aktivitas sesuai itinerary (termasuk
game drive dengan pemandu berpengalaman)
● 20 kali makan termasuk tip restoran - 9 sarapan,
4 makan siang, 7 makan malam
● Transfer bandara
● Penerbangan kembali JNB ke Air Terjun Victoria
● Transportasi di kendaraan ber-AC dan air
kemasan disediakan setiap hari
● Pengemudi / pemandu khusus

HARGA TIDAK TERMASUK :

● Tiket pesawat internasional ( CGK – CAPE TOWN
– JOHANNESBURG – CGK )

● Pengeluaran yang bersifat pribadi seperti laundry,
telpon, TEST PCR, ASURANSI COVID, VISA
AFSEL
● Soft drinks and minuman beralkohol diluar program
● Asuransi Perjalanan
●
Tipping Driver - Guide
●
Holiday Surcharge.
● Vat 1%

