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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 
Bersiap dan kemasi tas Anda, Melakukan sarapan pagi dilanjutkan dengan check out. Berkendara selama kurang lebih 5 jam 
menuju knysna, Selama perjalanan mata kita akan dimanjakan oleh Kombinasi pantai kelas dunia, laguna warna-warni, dan 
hutan asli yang diselingi dengan kota-kota yang ramah, Sungguh pemdangan yang sangat memanjakan mata . Kita akan 
berhenti untuk makan siang di Swellendam. Dilanjutkan dengan perjalanan kembali menuju Knysna.  Setiba nya di Knysna kita 
akan check in hotel dan bersantai. Makan malam di 34 Degree Restaurant yang akan membuat perut Anda kenyang. Kembali 
ke hotel dan istirahat di waktu luang Anda. 
Overnight: Protea Hotel by Marriot Knysna Quays  
 
HARI 4 : KYSNA 
Hari ini Anda menjelajahi objek wisata tertua di Afrika Selatan, Gua Cango, yang terletak di kaki pegunungan Swartberg, gua 
batu tetes, aula besar, dan formasi batu kapur yang menjulang tinggi dalam berbagai warna, menjadikan Gua Cango sebagai 
salah satu dari Tujuh Keajaiban di Selatan Afrika. Kemudian Anda akan mengunjungi Peternakan Burung Unta High Gate, 
Anda juga akan berinteraksi dengan burung terbesar di dunia dengan telur terbesar. Makan siang akan di dekat dengan 
peternakan burung unta. Setelah makan siang kita akan Explore Knysna, Pertama kita mampir di The Knysna Heads yaitu 
sepasang tebing batu pasir yang memisahkan Knysna Lagoon dari laut di luarnya,sebuah landmark terkenal di sepanjang 
Garden Route,Kita di sini untuk pemandangan spektakuler yang menghadap ke Samudra Hindia. Dilanjutkan dengan 
mengunjungi Brenton di laut, daerah ini adalah rumah bagi kupu-kupu biru Brenton yang terancam punah. Dan perhentian 
terakhir ke Waterfront untuk berbelanja atau sekedar bersantai. Sebelum kembali ke hotel, kita akan singgah di Café Mario 
untuk makan malam. 
Overnight: Protea Hotel by Marriot Knysna Quays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
HARI 5 : CAPE TOWN 
Setelah sarapan, transfer ke George Airport untuk penerbangan Anda ke Cape Town International Airport di mana Anda akan 
bertemu dengan perwakilan tur Anda yang akan mengantar Anda ke Aquila Games Reserve. 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 
membangkitkan sisi liar batin Anda. Sekembalinya ke hotel Anda akan bersantai menikmati sisa hari. Makan malam akan 
disajikan di restoran Belle Maroc. 
Overnight: Belle Maroc Blouberg 
 
HARI 6 : CAPE TOWN 
Setelah sarapan Anda akan mengunjungi Cape Point Nature Reserve yang menawarkan pemandangan Samudra Atlantik yang 
dramatis dan pegunungan di sepanjang pantai selatan. Titik pandang paling populer dan tertinggi adalah Mercusuar Tua yang 
bertengger di puncak puncak setinggi 238 meter di atas permukaan laut. Cape Point, bagaimanapun, adalah titik paling barat 
daya benua, dan semenanjung terpanjang di Afrika Selatan. Dilanjutkan dengan makan siang di Casa Labia. Terang, berwarna 
-warni, dan sangat fotogenik, pondok pantai Muizenberg terus menjadi daya tarik dengan latar belakang serta lokasi yang 
sempurna untuk pengambilan gambar film dan komersial, biasanya wisatawan berkunjung untuk berhenti berfoto dengan latar 
belakang pondok pantai yang sangat berwarna.  Setelah bersantai di pantai kita melanjutkan mengunjungi Kirstenbosch 
National Botanical Garden yang diakui sebagai salah satu kebun raya terbesar di dunia. Kami mengakhiri hari  dengan makan 
malam di restoran kontemporer yang santai dengan teras bersantai yang terkenal dengan makanan laut dan sushi nya dan 
juga pemandangan laut dan gunung. Kembali ke hotel untuk malam hari di waktu senggang anda. 
Overnight: Belle Maroc Blouberg 
 
HARI 7 : CAPE TOWN 
Anda berangkat dari Cape Town menuju Stellenbosch, Jelajahi keindahan kuno dan bersejarah Stellenbosch. Jelajahi jalan-
jalan di kota yang didirikan pada abad ke-17. Dalam tur jalan kaki berpemandu ini, Anda akan belajar tentang arsitektur Cape 
Dutch dan mendengar tentang sejarah kota. Dilanjutkan dengan mengunjungi kota Franschhoek yang indah yang merupakan 
bagian dari kawasan Cape Winelands yang megah. Makan siang ala Piknik, Keranjang makan siang piknik Anda yang berisi 
makanan sehat yang lezat dinikmati dengan pemandangan dramatis di halaman rumput Taman yang subur. Hanya hasil bumi 
yang ditanam secara alami dari perkebunan dan buatan lokal yang termasuk dalam keranjang Anda. Anda mengakhiri hari 
dengan tur ke rumah bangsawan Cape Dutch yang bersejarah yang dibangun pada tahun 1812 dan menikmati minuman 
anggur ataupun minuman cokelat. Sebelum kembali ke hotel, kami akan mengantarkan Anda ke V&A Waterfront untuk makan 
malam dan bersantai sejenak. 
Overnight: Belle Maroc Blouberg 
 
HARI 8 : KEBERANGKATAN  
Setelah sarapan, Anda akan diantar menuju bandara berangkat ke Bandara Internasional Cape Town 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* 
 
 

 
 

 
Kids ( 3-11 years ) = IDR 11,500 
 
 

 
HARGA TERMASUK: 

 

● Akomodasi 8 malam 

● Tamasya/kegiatan sesuai rencana perjalanan 
(termasuk game drive dengan pemandu 
berpengalaman) 

● 21 kali makan termasuk  8 sarapan, 6 makan 
siang, 7 makan malam 

● Transfer bandara 

● Transportasi dengan kendaraan ber-AC dan air 
minum kemasan disediakan setiap hari 

● Pengemudi/pemandu khusus 

 
HARGA TIDAK TERMASUK : 

 

● Tiket pesawat.  
● 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% 
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