
 

 09-7742508פקס:   09-7711711לפרטים והרשמה: 

 etzion68@gmail.com -מייל   

 

   טיול מאורגן לדרום אפריקה ומפלי ויקטוריה  

 אלי ברנעבהדרכת 

 יום( 11)  5-15.01.2020

 

  שני-ראשוןיום 

 
 .קייפטאוןטיסה ל  –תל אביב 

-LIONS HEAD.תצפית על העיר מהעלה לנ ,סיור בעירנצא ללאחר הנחיתה והתארגנות יסה לקייפטאון. ט

ות על חרם הלבוש בימי בעיר ונטייל רגלית בשכונת בוקה הצבעונית שהינה סמל להתנגדערוך סיור פנורמי נ

 ומשם ניסע למלוננו להתארגנות וארוחת ערב.האפרטהייד 

 שלישייום 

 קייפ פוינט. -ה הטובה וכף התקו –פטאון יקי

שבו. הטבע ם ובתופעות ייחודיארוחת בוקר במלוננו ואנו בדרכנו אל אזור כף התקוה הטובה הידוע בנופיו הי

מפס ביי והאוט ביי ונעצור בדרכנו לשייט מרתק בספינה קליפטון,קניסע דרך שכונות היוקרה של קיפטאון, 

כדי לצפות מקרוב ביונקים מרשימים אלה הנחים על הקרקע הסלעית של האי. נמשיך מכאן  כלבי היםלאי 

אחת הדרכים המרהיבות -דרך פסגת צ'פמן ה הטובה ונעבורולעבר חצי האי של הכף אל שמורת כף התקו

 (Cape Pointחודי שלה ונעפיל ל"נקודת הכף" )יביותר בדרום אפריקה. נסייר בשמורה, למד על הצומח הי

ם תום בקורנו ניסע לשמורת ענוס. יממנה נצפה על צוקי הסלע הענקיים היורדים בתלילות לתוך מי האוקי

 לאחר מכן נעבור בערים  נים אלה.)פינגווינים(ימקרוב על עופות מעניצפות להפינגווינים בחוף בולדרס ונוכל 
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הרחצה המפורסם מויזנברג, נעצור לראות את אנדרטת סימונסטאון, פישהוק וחוף  הקולוניאליות העתיקות

ססיל רודס ונצפה על בית החולים בו ביצע הרופא הידוע 

כריסטיאן ברנרד את השתלת הלב הראשונה בעולם. 

 יום מהנה נחזור למלוננו.לאחר 

 

 

 

 רביעייום 
 

 גני קריסטנבוש -"ארץ היין"-סיור עיר–קייפטאון 

 

בבוקר נצא לסיור אתרים במרכזה של קייפטאון: העיר משלבת ישן וחדש, היא מלאת חיים, ססגונית 

ומרגשת. היא בעלת מסורת עתיקה של הכנסת אורחים ומוניטין מודרני של יעד מבקרים מועדף על הדרום 

ה ופנאי ם ועל תיירים כאחד. "עיר האם" היא ערבוב קוסמופוליטי של תרבות ועסקים, תעשייקאייאפר

)אם מזג האויר יאפשר זאת(,. אחה"צ ניסע  הסיור יכלול עליה ברכבל להר השולחןהיסטוריה וחדשנות. 

שנים ומאגדת באזור כרמים  30-סטלנבוש אשר הוקמה לפני יותר מ EIKESTADTה ייפהפבדרך היין הי

 ים את יומנו בביקור מהנהנסי ויצרני יין רבים. נעצור באחד היקבים להסבר על הפקת היין בדרום  אפריקה.

ונלמד על הצמחייה הייחודית של דרום  המרהיבים ביופייםהמפורסמים  קירסטנבוש- בגנים הבוטניים

 .ולעת ערב נשוב למלוננו אפריקה,
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 יום חמישי

 .ווטרפרונט –מוזאון דיסטריקט  - בית הכלא באי רובן איילנד -קייפטאון 

 14איילנד ככלא לאסירים מסוכנים במיוחד. האי, שנמצא במרחק שנים שימש האי רובן  400במשך 

ביניהם היה גם  -קילומטרים מחופה של קייפטאון, שימש בתקופת האפרטהייד ככלא למתנגדי המשטר 

 הוקם באי מוזיאון למורשת דרום אפריקה, 1997 -שנים בכלא שבאי. ב 25 -נלסון מנדלה, ששהה יותר מ

האסירים בכלא ובמיוחד את הסיפור של מתנגדי משטר האפרטהייד.שמספר את סיפורם של    

נוסף לכלא, חלק גדול מהאי הוא שמורת טבע שבה אפשר לראות חיות שקיימות רק בחלק זה של העולם. 

בשמורת הטבע וכולל הרבה הסברים לאורך הדרך.ועובר בכלא , נצא לסיור שיוצא מהרציף  

העיר, כיעה לעיר מודרנית גדולה. תמצאו בה מוזיאונים רבים אך רק  קייפטאון מלאה במוזיאונים בכל רחבי

״ הייתה שכונה דרום אפריקאית 6מעט מהם יחקקו בזיכרונכם כמו המוזיאון המיוחד הזה. ״דיסטריקט 

תוססת, עליזה ומעורבת, בה חיו זה לצד זה ובהרמוניה יוצאת דופן שחורים ולבנים. שלטון האפרטהייד 

אלף תושבי השכונה פונו  60-השכונה עד היסוד, ולקץ החלום על חיים משותפים. כ הביא להריסתה של

והיא נהרסה כליל. תושביה של השכונה התאגדו ובנו את המוזיאון, שכולל  70-בכוח במהלך שנות ה

 צילומים רבים, קטעי עיתונות וסיפורים רבים, בכדי לשמר את זכרה של הקהילה שאיננה.

זמן חופשי בווטרפרונט וקניות במרכז הקניות  -פרונט ונסייר במרינה של קייפטאוןלאחר מכן ניסע לווטר

 . ולבקר במבנה ששימש כלא בעבר במקום, מומלץ להיכנס לשוק האמנותי במקום ולאקווריום
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 יום שישי

 העיר ההיסטורית של קייפטאון

קומפני גרדנס. ב נבקר  הבוקר נצא לסקור העיר,

. נבקר במוזאון  במוזאון דרום אפריקה נסייר

אליו נכנס מבעד לשערי בית הכנסת   היהודי

הראשון שהוקם בדרום אפריקה, במוזאון נראה 

ונלמד על תולדות היהדות  תצוגות אינטרקטיביות

ונראה את בית הכנסת העתיק, האוניברסיטה, בית הנשיא, בנין  .קאית ותרומתם לחברהיהדרום אפר

נערוך סיור בפרלמנט ובמידת האפשר נאזין להרצאה מפי חבר פרלמנט יהודי שידבר על חיי -הפרלמנט 

  היהודים בדרום אפריקה.

 נחזור למלוננו להתארגנות לקראת שבת.

 

 שבת 

 .תן לצאת לסיור מקומי של שעה וחציני תפילות, ארוחות שבת והרצאות.

 

  ראשוןיום 

 מפלי ויקטוריה-האכלת נשרים -ה טיסה למפלי ויקטורי – קייפטאון

נטוס אל מפלי ויקטוריה  !  אחד מפלאי הטבע המרשימים והיפים ביותר בעולם –שמורת מפלי ויקטוריה 

זימבבווה וזמביה. המפלים המדהימים שהוכרזו כאתר מורשת עולמית ע"י  המצויים בגבול שבין המדינות

ם עקמ"ר וגובל  230אונסק"ו מהווים ביחד עם עיירה הנושאת את אותו שם, פארק לאומי המתפרס על שטח של 

ניסע  ,מיד לאחר הנחיתהקמ"ר.  573שטח של פארק הזמבזי המשתרע על פני  -פארק לאומי מפורסם נוסף

)יש  ומיד לאחר מכן נצא לסיור במפלי ויקטוריה )בשעה אחת בדיוק(לצפות בהאכלת הנשרים לסאפרי לודג

החומר ממנו עשויות אגדות. אנשי המקום קראו למקום קסום זה, בו  –נצפה במפלים .להצטייד במעילי גשם(

"העשן הרועם". בנתז הנישא גבוה מתוך  –טוניה -אואה-ברוחב מייל, מוסינהר הזמבזי האדיר צונח לתוך עמקים 

קילומטר.  70מטר, ניתן לצפות גם ממרחק של  100סדרה של קטרקטים מרהיבים, בחלקם בגובה של מעל 

האנרגיה הרועמת של המפלים עומדת בניגוד בולט לרוגע של סביבת הבר 

תחת קשת נתז המפלים, אל המקיפה אותם. צעידה בשבילי יער גשם, הצומח 

תספק לנו הזדמנויות  -כל אחת טובה יותר מקודמתה -עשרות נקודות תצפית 

)ממנו  לגשרות כעשר דקניתן לצעוד ברגל נפלאות לצילום תמונות מרהיבות. 

)יש  קופצים בנג'י למעוניינים!!!( ולראות את המפלים מהצד של זמביה

 .הבמפלי ויקטורי. לינה להצטייד בדרכונים(
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 יום שני

 ובה'ספארי בשמורת צ

, הידוע גם בכינוי "בירת הפילים" של אפריקה  CHOBEנצא ליום טיול מופלא ומרגש בטבע הפראי באזור 

 והוא אחד מריכוזי בעלי החיים הגדולים ביבשת וללא ספק מהמגוונים ביותר.

 11,000שבבוצוואנה, המשתרעת על פני  שמורת צ'ובה 

קמ"ר. זוהי שמורה מגוונת ביותר: יש בה נופי סוואנה, יער, 

ביצות, וחופי נהר ונופים יובשניים תת מדבריים. בשטח 

העצום הזה מצויים שפע של בעלי חיים ומאות היפופוטמים 

הרובצים בשעות הקרירות על גדותיו ו"משתזפים" בחום. 

עופות מים רבים כגון אנפות, כפנים ביניהם מסתובבים 

וברווזים, והענקים הרובצים אינם מתייחסים אליהם כלל. 

 עדרי פילים יורדים לרחוץ במים ולשתות מהם, ואנטילופות שונות רועות בעשב שלחוף הנהר. 

ולאחר מעבר הגבול נעלה על  ת מדינות מזימבבואה אל עבר בוצואנהונצא בנסיעה חוצלאחר ארוחת בוקר, 

זמביה, זימבבואה, –מדינות  4העובר בגבול בין  CHOBEשעות על נהר  3-סירה לשייט מדהים של כ

נמיביה, בוצואנה. במהלך השייט נוכל לראות את בעלי החיים אשר מגיעים לנהר, בעיקר פילים 

הנהר, מראה קסום ואותנטי לכל  והיפופוטמים. באם יתמזל מזלנו נוכל לראות את הפילים רוחצים במימי

הדעות. לאחר סיום השייט העברה לארוחת צהריים אשר כלולה ביום הטיול. נמשיך ונצא לסיור על גבי רכבי 

המאופיינת באופן מיוחד בפילים הרבים המסתובבים  CHOBEספארי בשמורת הטבע הידועה צובה 

הטבע הפראיים. במהלך הספארי נתרשם בשמורה אבל לא רק .... ספארי שיאפשר לנו לראות את חיי 

 מחיות רבות ודרך חייהם של החיות אשר בשמורה מנסים לשמרה כפי בימי עבר. 

 

 רביעי יום- שלישייום 

 טיסה לתל אביב –יוהנסבורג 

 )מותנה בשעות הטיסה(, לביקור בכפר מקומי,בוקר טוב אחרון בדרום אפריקה. נאכל ארוחת בוקר ונצא 

   .לשדה התעופה לטיסתנו שםמקומיים ומהאש השבט ונלמד על חיי נפגוש את ר

 שעות בעיר ומשם חזרה לארץ. 8אנו טסים ללונדון לסיור של 
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   (    620$תוספת לחדר יחיד: )  לאדם בחדר זוגי 4250$:  עלות הטיול

 : המחיר כולל

  :  טיסות פנימיות + לפי המסלולטיסות. 

  נמל יסימ. 

 . מיסי בטחון 

  ברמה טובה, מטבח נפרד, בישול  -  תי מלוןבבלינה

   במקום. 

  .ארוחת בוקר 

  לצהרים. הכנת כריכים 

 ד"צ יוהנסבורג ב.כשר למהדרין.   ארוחה חמה בערב–

 .הרב מייזלס

 דמי כניסה לכל האתרים המפורטים במסלול*** . 

  העברות והסעות באוטובוס תיור נוח וממוזג על פי

 התוכנית.

  מנוסה.  ישראלימלווה קבוצה 

 אלי ברנעטיול : הך מדרי 

 

  : המחיר אינו כולל
 מטען ותאונות אישיות.ביטוח בריאות , 

  לנותני שרותים בחו"ל. אדםל 40$טיפים 

 .טיפ למדריך ישראלי כמקובל 

 

 

 ניתן לשדרג לסוויטה במלונות. ***למעוניינים לשדרג :

 

      ט.ל.ח.  

                         

 טיול מוצלח ומהנה!                                           


