
 

 

 

 1094781מספר עסקה  -  'קאמינוס' דרום אפריקהטיול מאורגן ל

 (Johannesburg)יוהנסבורג  – ת"א  :1ם וי

טיסת בוקר ליוהנסבורג, בירת הכלכלה והמסחר של דרום אפריקה, אליה נגיע לקראת ערב. לאחר הנחיתה  

 וסידורים פורמליים, העברה לבית המלון.  

 

 (Cape Town)קייפטאון  ,2יום 

חלקו הראשון  את    נקדישלאחר הנחיתה נצא מן השדה, נעלה על הרכב ו  בטיסה לקייפטאון.  עם בוקר נצא

עיר שנחשבת בעיני רבים ליפה בעולם. הר השולחן הניצב מעל העיר וצופה אל המפרץ  ה   , לקייפטאון  היום של  

לאחד המקומות    עם הזמןהרבים שבה, הפכו אותה  ומקומות הבילוי    המרהיבההמרינה  כמו גם    ,שלההיפהפה  

  לתצפית פנורמית ממנו נשקיף  לביקור בהר השולחן,    ברכבל  על תיירים מכל העולם. נעלה  ותרהאהובים בי

נשימה הפרלמנט  עוצרת  לגני  נמשיך  האויר(.  במזג  )מותנה  והאזור  קייפטאון  הומשם    אל  רובע  ,  מלאיאל 

 חיים.  ה צבעוני ומלא ה

 

 ןנתיב הייו ,  (Stellenbosch) , סטלנבוש(Mossel Bay)י בי מוסל :3יום 

הקילומטרים שלה    160-(, רצועת חוף יפהפייה שGarden Routeעל חוף האוקיינוס ההודי מתפתלת דרך הגנים )

זרועים חופים מרהיבים ולגונות רחבות וקסומות, שפכי נהרות צלולים, יערות ושמורות טבע ייחודיות, השומרות 

מעניקים אווירה שמשלבת בין שווייץ  , מרחבים המזכירים אולי  דרום אפריקהעדיין על הצמחייה המקורית של  

ויהוו    לחופי נופש אירופיים עם הרבה יופי אפריקאי פראי. הדרך עצמה, אתריה והחופים שלאורכה מטופחים

 לליבה של "ארץ היין", בה נמצאים כמה מהיקבים הטובים בעולם. נעצור לביקורנצא    .את מוקד סיורינו ליום

עגן שם האירופאי    1488-ב  מאות שנים,טיול בעיר מפגיש אותנו עם היסטוריה בת  (,  Mossel Bayבעיר מוסל ביי ) 

סאן -הראשון, הספן הפורטוגלי ברתולומיאו דיאש. אחריו הגיע וסקו דה גאמה, שאף סחר עם שבטי הקהוי

(Khoi-Sanהמקומיים. רק ב )-ות, לאחר שספני האוניות גילו את  שונה שם המקום למוסל ביי, מפרץ הצדפ  1601

מושא תאוותם של חובבי מאכלי ים ובעיקר  המזון המשובח החבוי במי המפרץ, שהפך לנמל מסחר מרכזי.  

נוכל לראות,  בה    ,היפות  באחת מהאחוזות הפרטיות  , נבקרנכיר את עולם היין של סטנלבוש נמשיך ו.  צדפות

 .למלוננו בקייפטאוןנשוב חזרה בתום היום . להתרשם ולטעום מן התוצרת המקומית

 

מושבת  דרך "מייל הזהב",  ,  (Cape of Good Hope): כף התקווה הטובה  4ום  י

 הפינגווינים 



 

 

הר  מול    , נשקף נופו של האוקיינוס ממנה  "מייל הזהב"בדרך  בוקר נצא לביקור בכף התקווה הטובה. ניסע עם  

לאורך הדרך,  ששוכנות במפרצים  העיירות ציוריות    . נעבור דרךעד לפסגת צ'פמןו  , המתנשא בגאוןהשולחן  

,  "קייפ פוינט"לנגיע עד  ו  . נסייר בשמורה המאכלסת זנים רבים של חיות וצמחיםהכףלשמורת    אשר תוביל אותנו 

בתום הסיור   זרמי האוקיינוס, ההודי והאטלנטי.  ם שנינפגשי  גם  בה  הנקודה הדרומית ביותר ביבשת אפריקה,

  .השוכנת בחוף בולדרס  ,המשעשעת לביקור במושבת הפינגווינים  כשבדרך נעצורלקייפטאון   נשוב חזרה

 

 , (Cango Caves)מערת הנטיפים קנגו  ,(Garden route): נתיב הגנים 5יום 

 Oudtshoorn) ) אודסהורן

(. Western Capeמזרחה לנתיב הגנים המפורסם, הנמצא בחלקו הדרומי של מחוז ווסטרן קייפ )  נצא בנסיעה

( במזרח, ומוליכה את  Plettenberg Bay( במערב ועד לפלטנברג ביי ) Still Bayהדרך נמשכת מחופי סטיל ביי )

המטייל לחופו של האוקיינוס ההודי ורק מעט פנימה, אל תוך היבשת. את הגבול הצפוני של רצועת החוף היפה  

(, המתנשאות לגבהים  Tsitsikamma( וציציקאמה ) Outeniquaיוצרות שרשרות ההרים הגבוהות של אוֶטניקּואה )

הידועה  1,700עד    1,000של   לאודסהורן  נגיע  ו   מטר.  הקטנה"  "ירושלים  ממנהבשם  ב  נמשיך  אחת  לסיור 

כ, הנמצאת  קנגו  ות באזור, מערתהיפת הנטיפים  ומערמ רוחבה  גיר, אשר  והיא    1.5  בתוך חגורת אבן  ק"מ 

בו  ידול יענים,  לגלביקור במרכז    ,ק"מ.  נמשיך לביקור בקארו הקטן, אזור חצי מדברי  16של    כםנפרשת לאור

   בתום הביקור במקום, נשאר ללינה באודסהורן. .ף הגדול ביותר בעולםתרשם מאורח חיי העונוכל לה

 

 

  (Knysna) : שייט בלגונת נייזנה6יום 

נמשיך בנסיעה אל ליבו של נתיב הגנים והאזור הנחשב ליפה ביותר  נשלים את ביקורנו באודסהורן ועם בוקר  

נייזנה  לגונת  ההודי בואכה   . בדרכנו ניסע דרך הרי האוטניקואה, ולאורך חופי האוקיאנוס""נייזנה  מחוז בנתיב:  

, נותיר זמן לשיטוט חופשי  בהובתום הביקור    ות" מורת "מיטת הנוצנשוט אל ש.  בצבעים של כחול וירוקהמוקפת  

 של נייזנה.  ומלא האווירה שבמזח המרינה הקסוםהצבעוניות, בין שלל בתי הקפה והמסעדות 

 

 , (Tsitsikamma) ציציקמהיער , (Plettenberg Bay): מפרץ פלטנברג 7יום 

 יוהנסבורג  

בוקר   וה  נופש העיירת  אל  מזרחה    נצא עם  נמשיך לביקור בשמורת   ומפרץ פלטנברגשבלב    צבעונית, ה יפה 

. יער עתיק זה הוא  "שפך נהר הסערות"הטבע של יער הצסיסיקאמה, השוכנת לחופי האוקיאנוס ההודי, על  

. נטייל בשמורה המרהיבה דרך היער הקסום ולאורך הנופים של הנהר  ואנדמיים למקוםביתם של עצים רבים  



 

 

נטוס ליוהנסבורג. עם הנחיתה    ממנה,  (Port Elizabet)  פורט אליזבטאל  נמשיך    , ובתום הביקור במקום,היפה

 .מלוןהביוהנסבורג העברה לבית 

 

יוהנסבורג  8יום   האלוהים  –:  הראנדולים   ,((God's Window  ""חלון  שלושת 

((Three Rondavels,  בורות המזל(Bouke's Luck Potholes) 

השלישי בגודלו בעולם. לקראת צהרים נגיע  הקניון  ,  (Blydeבלייד )  נהר האל קניון    נפתח את הבוקר בנסיעה 

מראות ירוקים   , ממנה נשקפיםמטר  1800-נקודת תצפית בגובה של כ  -  למצפור הידוע בשם "חלון האלוהים"

נשימה שלועוצרי  המזל  בבורות  נבקר  בהמשך,  ויצרו    ,בורקה .  לסלעים  המים  מחלחול  נוצרו    חללים אשר 

המפורסמים,    ת סיורנו בקניון ונראה גם את שלושת הראנדוליםמטרים. נמשיך א  6ספירליים בעומק של עד  

שבפתחה של השמורה הגדולה ביותר בדרום אפריקה,    למלוננו  מזכירה בקתות עץ. בשעות הערב נגיעשצורתם  

 נשאר לארוחת ערב ולינה. בה 

 

 ((Kruger National Park: ספארי בשמורת קרוגר  9יום 

אשר גודלה כגודל    , משמורות הטבע הידועות בעולם, את היום נקדיש לסיור ברכבים פתוחים בשמורת קרוגר

מדינת ישראל. בשמורה נתור אחר חיות בר במרחב המחיה הטבעי שלהם. נקווה לראות  אריות, פילים, באפלו,  

ך ברכבי שטח פתוחים לתצפית קרנפים ועוד מהמגוון הרב של חיות הבר הייחודיות לאזור. הסיור בשמורה יער

 טובה יותר על חיות הפרא. ארוחת ערב במלון ולינה באזור. 

 

קרוגר10ום  י תום    ,: שמורת  לונג  ומפלי   ,(Lone Creek Pass & Falls) מעבר 

 יוהנסבורג  

מערבה לכיוון יוהנסבורג. ניסע דרך מעבר ההרים לונג תום ונבקר בעיירה סאבי,    נצא לאחר ארוחת הבוקר  

מטר והוא הוכרז    70-דרום אפריקה. המפל מתנשא לגובה של כשבמפלי  מהיפים    ,שם נצפה על מפל לון קריק

ליוהנסבורג  כאתר לאומי. נמשיך בנסיעתנו דרך דרכים פנורמיות עם נופים ירוקים יערות ונהרות. לאחר ההגעה  

 , שיסתיים בבית המלון. כרות עם העיר הגדולה)במידה והזמן יאפשר( נצא לסיור ה

 

 ת"א – : יוהנסבורג 11יום 

 לאחר ארוחת הבוקר המוקדמת, ניסע לשדה התעופה ונצא בטיסה ישירה לת"א בה ננחת לקראת ערב. 

 



 

 

הינה תכנית עקרונית, חברת קאמינוס תעשה ככל שביכולתה להבטיח את הצלחת הטיול   –תכנית הטיול  

המדריך   צרכי  לפי  להשתנות  יכול  הביקורים  וסדר  הטיול  ימי  בתוכנית.  המפורטים  האתרים  בכל  וביקור 

 והמסלול.  


