
  

 

1.GÜN / İSTANBUL – JOHANNESBURG 01.35 

Türk Hava Yolları TK 40 sayılı seferi ile saat 01.35’te Johannesburg’a hareket. Yerel saat ile 10.20’da Johannesburg’a 

varış. Otele transfer ve öğle yemeği. Dinlenme sonrası panoramik şehir gezisi. Otelde akşam yemeği ve konaklama.  

OTELİMİZ: HOLIDAY INN EXPRESS WOODMEAD vb. 

 

2.GÜN / JOHANNESBURG  

Kahvaltı sonrası tam gün Johannesburg ve Soweto gezisi. Hector Pieterson Anıtı ve meydanı, Mahatma Gandhi 

meydanı, Vilakazi caddesi, Orlando Kuleleri, Nelson Mandela’nın evi, Apartheid Müzesi başlıca gezeceğimiz noktalar. 

Soweto, Zencilerin ırk ayrımcılığına karşı eşitlik savaşındaki önemli bir mevzi oldu. Dünya kentin adını 1976 

ayaklanmasıyla duydu. Soweto, sayıları 20’yi aşan irili ufaklı township’ten oluşuyor. Bunlarda farklı kabileler yaşıyor. 

Değişik kabilelerin bir arada yaşaması, farklı kültürel ve geleneksel yaşam biçimlerini bir araya getirmiş. Kent, bu 

açıdan Güney Afrika’nın küçük bir modeli. Yerel lokantada öğle ve akşam yemeği. Otelde konaklama. 

OTELİMİZ: HOLIDAY INN EXPRESS WOODMEAD vb. 

 

3.GÜN / JOHANNESBURG – KRUGER ULUSAL PARKI 
Kahvaltı sonrası otelden çıkış işlemleri ve Kruger Ulusal Parkı’na hareket. Yerel lokantada öğle yemeği. Öğleden sonra 

safari etkinliği. Dünya’nın en büyük ve en eski vahşi yaşam alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı, yaklaşık 20 bin 

kilometre karelik yüzölçümüyle tüm Afrika’nın en büyük milli parkı. Kruger Parkı, sık ağaçları ve çoğunlukla el 

değmemiş doğasıyla da önemli bir tabiat hazinesi. Lodge’da akşam yemeği ve konaklama. 

LODGE: SKUKUZA RES CAMP vb. 

 

4.GÜN / KRUGER ULUSAL PARKI – SAFARİ 

Lodge’da kahvaltı sonrası 3 saatlik sabah safarisi. Safari etkinliğinde öğle yemeği. Öğle yemeği sonrasında 3 saatlik 

safari etkinliği. Lodge’a dönüş. Lodge’da akşam yemeği ve konaklama. 

LODGE: SKUKUZA RES CAMP vb. 

 

5.GÜN / KRUGER ULUSAL PARKI – SVAZİLAND 

Kahvaltı sonrası Svaziland'a hareket. Keyifli bir yolculuk sonrası Svaziland’a varış. Ülkenin eski ismi olan Svaziland, 

Svazilerin yaşadığı ülke anlamını taşımaktadır. Ülke, yakın zamanda Esvatini, resmî adıyla Esvatini Krallığı ismini 

almıştır. Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Otelde öğle yemeği. Mum ve Cam 

yapımlarını izleyip, deneyimleyeceğimiz fabrika gezileri sonrası şehir gezisi. Otelde akşam yemeği ve konaklama. 

OTELİMİZ: FOREST ARMS HOTEL vb. 

 



  

 

6.GÜN / SVAZİLAND 

Otelde kahvaltı sonrasında unutulmaz bir deneyim yaşamak için hareket ediyoruz, binlerce yıldan beri devam eden 

kralın eş seçme töreni bu coğrafyanın en özel ritüeli. Tüm bakirelerin kralın sarayı önünde toplanıp, kendilerini 

sundukları bu masalsı tören, 2 bin yıldır sürmekte ve yeni yüzyılın gerçeği olmaya devam etmekte. Ülkenin dört bir 

tarafından gelen değişik kabilelere mensup 30 bin bakire, kendilerini krala beğendirmek için günler süren hazırlık 

safhalarından geçmekteler. Ardından renkli boncuklardan ve kumaşlardan hazırladıkları elbiselerini giyip 

bakireliklerini temsil eden kamışlarla, kralın huzurunda, yerel dilde Umlanga adı verilen bir alanda dans ederler. 

Binlerce genç kız, uçsuz bucaksız bir konvoy oluşturur. Bu konvoydakilere kraliçenin armağanı olarak et ve ekmek 

dağıtılır. Kral isterse beğendiği bakire kızları kendine eş seçebilir. Ülkedeki diğer erkekler de evlenecekleri kızları bu 

dans sırasında görüp seçmekteler. Festivalin son aktivitesiyse, kralın adamlarıyla birlikte kızların arasına karışıp dans 

etmesi. Bu dansın amacı, kralın kızları yakından görebilmesi. Festival esnasında öğle yemeği ve otelde akşam yemeği. 

OTELİMİZ: FOREST ARMS HOTEL vb. 

 

7.GÜN / SVAZİLAND – CAPE TOWN 

Otelde kahvaltı sonrası Cape Town’a uçuş için Nelspruit'e hareket. Cape Town’a varış ve otelimize transfer. Otelde 

öğle yemeği. Cape Town denilince akla ilk olarak gelen şehrin simgesi Masa Dağı’na gidiyoruz. Şehrin siluetini Masa 

Dağı oluşturur. Masa Dağı, bir çok dağın aksine tepe yüzeyi düz bir görünüm sergilemesi ile farklılık gösterir. Cape 

Town bayrağında da Masa Dağı’na yer verilmiştir. Teleferik ile bu muhteşem dağın tepesine çıkacağız (Teleferik ile 

çıkışlar o günkü hava durumuna bağlı olarak yapılmaktadır, rüzgarlı veya fırtınalı havalarda teleferik ile çıkış 

yapılamamaktadır). Yerel lokantada akşam yemeği. 

OTELİMİZ: HYATT REGENCY HOTEL vb. 

 

8.GÜN / CAPE TOWN 

Otelde kahvaltı sonrası Afrika’nın bittiği, en güneyde kalan nokta yani Atlas ve Hint Okyanusu’nun birleştiği yer ve 

önünde dev dalgalarla Ümit Burnu’nu görmeye gidiyoruz. İlk durağımız False Bay kıyısında bir sahil kasabası Simon’s 

Town. Geçmişinde yüzyıllar boyunca Hollanda ve İngiliz donanmaları için de önemli bir merkez olan kasabanın en ilgi 

çeken ve en önemli yanı ise Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan canlılar 

kategorisine alınmış olan Afrika penguenleri. Şirin penguenleri görüp fotoğrafladıktan sonra rotamıza devam 

ediyoruz. Ümit Burnu'nu 1488'de Portekizli kâşif Bartolomeu Dias keşfetti ve buraya Fırtınalar Burnu (Cabo das 

Tormentas) adını verdi. Portekizli Dias, Kral II. Joao'nun emriyle doğuya ve oradaki baharatlara ulaşılabilecek bir deniz 

yolu bulabilmek için yola çıkmıştı. Tarihçilerin yazdığına göre Dias, burnu keşfettiğini haber verince Kral bu keşfin 

doğuya ulaşan suyolunun yakında açılmasını sağlayacağını düşünmüş, bu nedenle burnun adını Ümit Burnu olarak 

değiştirmiş. Yerel lokantada öğle yemeği. Akşam yemeğimizi ise şehrin ünlü restaurantı Gold Restaurant’ta yerel 

Afrika müziği ve dans gösterisi eşliğinde alacağız. 

OTELİMİZ: HYATT REGENCY HOTEL vb. 

 

 

 

 



  

 

 

9.GÜN / CAPE TOWN 

Otelde kahvaltı sonrası, 1679’da Hollandalılar tarafından kurulmuş keyifli Stellenboch kasabası ve 1688’de Fransızlar 

tarafından ilk yerleşilen sevimli Franschhoek kasabası gezilerimize başlıyoruz. Bağlarla kaplı vadiler ve muhteşem dağ 

manzaraları eşliğinde, dünyaca ünlü Güney Afrika üzüm bağlarını gezeceğiz ve şarap tadımları yapacağız. Franshhoek 

ismindeki “Fransch”, Fransızlardan geliyor. Bu kasaba, 14. Louis zamanında baskıdan kaçıp Ümit Burnu’ndaki 

Protestan Hollandalılar tarafından davet edilen Fransız Huguenots’lar tarafından kurulmuş. Fransshoek da 

Hollandaca’da “Fransız Köşesi” (French Corner) demek ve böylece Fransızların en iyi bildiği konulardan biri olan 

şarapçılığı Güney Afrika’ya taşımışlar. Yerel lokantada öğle yemeği. Cape Town’a dönüş ve tekne gezisi. Günbatımı 

eşliğinde yaklaşık 1 saat 30 dakika sürecek keyifli gezimizde hoşgeldiniz içeceği eşliğinde keyifli dakikalar sonrası 

akşam yemeğimiz için yerel lokantaya transfer. Otelde konaklama. 

OTELİMİZ: HYATT REGENCY HOTEL vb. 

 

10.GÜN / CAPE TOWN – İSTANBUL 17.10 

Otelde kahvaltı sonrası Robben Adası’na hareket ediyoruz. Robben Adası, Cape Town şehri yakınlarında yer alan bir 

ada. Nelson Mandela 18 yıl boyunca adadaki bir hapishanede kalmış, adadaki diğer mahkûmlar ile birlikte kireç taşı 

ocaklarında çalışmışlardır. Adada yer alan mahkûmlardan üç tanesi Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanlığı yapmıştır: 

Nelson Mandela, Kgalema Motlanthe, Jacob Zuma. Ada, 1999 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan 

edilmiştir. Otelde kahvaltı sonrası, “Cape'nin yukarısında” anlamına gelen Afrikancaların ifadesi olan Müslüman 

mahallesi Bo-Kaap’a hareket. Bo-Kaap, pastel renkli evleri ve pitoresk Arnavut kaldırımlı sokakları sayesinde ülkenin 

en gözde mekanlarından birisi. Havalimanına transfer. Bagaj ve pasaport işlemlerinin ardından Türk Hava Yolları'nın 

TK45 sayılı seferi ile saat 17.10’da İstanbul’a hareket. Yerel saat ile 04.45 (+1)’te İstanbul Havalimanına varış. 

 

 

 

 

 

 

 


