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 נייזנה  –ליהלום של נתיב הגנים ג'ורג : מתל אביב  0-1ימים 
בשדה  בבוקר.  שלישי  ביום  נגיע  אליה  ליוהנסבורג  ישירה  לטיסה  בנתב"ג  נפגש  בערב  שני  ביום 
ביוהנסבורג נעלה לטיסה לעיירה הקסומה ג'ורג. העיירה נמצאת בלב נתיב הגנים, אחד המסלולים היפים  

צו ממאפייני  בעולם,  חלק  רק  הם  קסומות  ולגונות  נרחבים  חופים  האוקיאנוס,  עם  נפגשים  ירוקים  קים 
נייזנה, היהלום של נתיב הגנים, אחת  ג'ורג, משם נמשיך אל   האזור. נתחיל את הטיול בסיור בעיירה 

 הלגונות הקסומות. נצא לשייט שקיעה בלגונה. בשעות הערב נעבור למלוננו.

 ציציקאמה  : הפארק הלאומי 2 יום
( השוכנת על Tsitsikammaלאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא לביקור בשמורת יער ציציקאמה )

את   נראה  הקסום,  והיער  היפה  בשמורה  נטייל  רבים.  מוגנים  עצים  עתיק של  יער  ובה  נהר  העץ  שפך 
הגשר   על  נלך  האוקיינוס.  אל  הנשפך  הנהר  של  מהנופים  ונהנה  שנים,  אלף  של  היסטוריה  לו  העתיק 

נוכל   בו  עדן'  'גן  הציפורים  נמשיך לפארק  בשמורה,  בתום הביקור  הנהר.  מעל  ממגוון    להתרשםהתלוי 
במידה והזמן יספיק נעצור לביקור בטאונשיפ,    עצום וססגוני של בעלי הכנף, האופיינים לדרום אפריקה.

 נייזנה.נחזור למלוננו בונלמד כיצד חיים המקומיים באיזור.  

 חוות צ'יטה    –: אודסהורן: חוות יענים 3ם יו
( אודסהורן  העיר  לכיוון  ניסע  הבוקר  ארוחת  הקטנה" Oudtshoornלאחר  "ירושלים  בחיבה  המכונה   ,)

ב היום  את  נתחיל  הקודמת.  במאה  היהודי  עברה  הנטיפים  בשל  ממערות  אחת  קנגו,  הנטיפים  מערת 
לביקור מרתק בחוות יענים. נזכה להכיר מקרוב ולשמוע את סיפורו  נמשיך  היפות ביותר בדרום אפריקה.  

ביותר בעולם, אשר "שכח" לעוף, נבין אחת    נפגוש מקרוב את העוף הגדולהמרתק של הגדול בעופות.  
ולתמיד מדוע הוא טומן את ראשו בחול. נמשיך לביקור מרתק לא פחות במרכז לשימור והגנה על בעלי 

החיה המהירה ביותר. נבקר בבית    -חיים, נפגוש את החתולים המפורסמים של אפריקה, ביניהם צ'יטה  
 ור למלוננו באיזור אודסהורן. הכנסת היהודי באודסהורן. בתום הביקורים נחז

 

 : ספארי בשמורה פרטית 4יום 
החיים  בעלי  בשמורה  אפריקה.  דרום  של  היפות  השמורות  לאחת  נצא  מוקדמת  בוקר  ארוחת  לאחר 
קרנפים,   בינהם  רבים  חיים  בעלי  בשמורה  לראות  ניתן  פראי.  טבע  בתוך  בבית הטבעי שלהם  נמצאים 

פילים, ועוד. הספארי בשמורה נעשה בג'יפים מיוחדים מהם ניתן לראות  אריות, צ'טות, ג'רפות, זברות,  
את בעלי החיים. הנהגים הם רינג'רים מנוסים היודעים היכן נוהגים לשהות בעלי החיים. לאחר ארוחת  

 צהרים בשמורה נחזור למלוננו לסיור בנייזנה ומרינה התוססת שלה. 

 : חיפוש לווייתנים, ייקבים  וקייפטון 5יום 
חר ארוחת הבוקר נצא לקייפטאון לא לפני שנעצור בעיירת החוף המקסימה הרמוניס, שהיא ביתם של  לא

החוף בקרבת  המשחקים  בליוותנים  לצפות  וננסה  מיוחדת  תצפית  בנקודת  נעצור   . הלווייתנים.  
לאיזור   משיךלאחר מכן, נ   הליוויתנים אומנם נודדים אך באיזור זה ניתן לראות אותם כל חודשי השנה.

. בגבעות המוריקות מזג אויר מושלם לגפנים. שם נמצאים חלק מהייקבים הטובים בעולם.  היין והיקבים
 לינה בקייפטאון    נעצור לטעימות מהיין המפורסם של דרום אפריקה. נמשיך אל קייפטאון.  



 

 : קייפטאון וכף התקווה הטובה בשילוב מושבת הפינגווינים  6יום 
לכף   היום  את  הטובה  נקדיש  הכמעט,הנקודה  –התקווה  ונקודת   ,  אפריקה  ביבשת  ביותר  הדרומית 

כלבי לאי  ונגיע  לאורך הכף  נשוט  לאוקיינוס ההודי.  בין האוקיינוס האטלנטי  )מותנה במזג  -החיבור  הים 
. נמשיך בנסיעה היפה  בו צולם הסרט מורתי התמנוניתהאוויר(. ניסע לאורך החופים היפים ב'מייל הזהב'  

שמורת הטבע של הכף, נעלה בפוניקולר למגדלור ונצפה על הנוף המדהים הנשקף ממנו. לאחר  ונגיע ל
 מכן, נבקר במושבת הפינגווינים השוכנת בחוף בולדרס.  נחזור למלוננו בקייפטאון. 

 

 טיסה ליוהנסבורג  –הר השולחן  -סיור בקייפטאון – 7יום 
, נעלה להר ה מעלות.   360שולחן ברכבל במיוחד המסתובב  בשעות הבוקר נצא לסיור בעיר קייפטאון 

הנוף מההר מרהיב, נטייל בפסגת ההר ונצטלם אל מול הנוף. נמשיך אל הדאון טאון של קייפאטון נעבור  
נמשיך   . קאפ הצבעוני, הניקרא גם רובע המלאי-, נבקר ברובע בודרך שדרות הממשלה ובית הפרלמנטב

 הנסבורג לערב פולקלור מיוחד. למוזיאון היהודי. נסיים את היום בטיסה ליו
 

 תל אביב   –יוהנסבורג   – 8יום 

לאחר ארוחת בוקר בהתאם לזמן שהטיסה תאפשר לנו , נצא לסיור קצר ביוהנסבורג, נעצור בפסל של 
 נלסון מנדלה ונמשיך לשדה התעופה לטיסה הישירה לישראל.

 


