
 

أفرٌقٌا جنوب  

 السٌاحة

 

 ترضً سوف التى األنشطة من كبٌرة مجموعة وتملك ، 2010 العالم كؤس مكان أفرٌقٌا جنوب

 االنشطة من الرمال على التزحلق. اإلسترخاء محبً إلى المغامرة عن الباحثٌن من السائحٌن جمٌع

 زادة و الرٌاضة هذه نمت لقد ،(الجلٌد على التزحلق وبٌن بٌنها تخلط ال )افرٌقٌا جنوب فً المحببة

 ال ولكن الرملٌة الغرود أعلى من مجموعة أفرٌقٌا جنوب تملك. االخٌرة السنوات خالل جداًا  شعبٌتها

 اإلثارة عن للباحثٌن وبالنسبة. ومتسامحة قاسٌة لٌست الرمال ألن الزالجة عن الوقوع من تخف

 للحٌاة كانجو مزرعة فً التماسٌح مع األقفاص داخل الغوص ٌمكنهم الرمال على التزلج من أكثر

 طرٌق على بلوكرانس جسر أعلى من البنجً قفز ممارسة ٌمكنكم أٌضاًا،. أودشوورن خارج البرٌة

 تزلج ممارسة ٌمكنكم او العالم، فً تجاري نطاق على البنجً لقفز مكان أعلى ٌعتبر والذي جراند

 هناك الشدٌدة، اإلثارة ٌفضلون ال الذٌن لهإالء بالنسبة. كورمان اومدٌنة أرى دي مدٌنة فً الهواء

 خلف من البرٌة الحٌوانات مشاهدة ٌمكنكم حٌث الحٌوانات ومالجئ الثفاري رحالت من الكثٌر

 طرق وهو جاردن، طرٌق زٌارة فٌمكنكم االنشطة من خلٌطاًا  ترٌدون كنتم إذا. األسوار او الزجاج

 مراكز و المنعزلة الفنانٌن ومجتمعات القدٌمة الغابات و الجولف مالعب بٌن ٌؤخذكم طوٌل ساحلً

. للمتقاعدٌن اإلسترخاء أماكن و الشواطئ و الهادئة الجبلٌة المتنزهات و النحت مراكز و التسوق

 فً التوقف واٌضاًا  الند، صن فً وتوجد العالم فً بابوا شجرة أكبر زٌارة االشجار لمحبً ٌمكن

  .الكبٌرة البابوا شجرة داخل بالفعل الموجودة الشهٌرة البابوا شجرة حانة

 على ستعرفون ولكنكم افرٌقٌا جنوب فً الموجودة االنشطة ٌجمٌع ٌفً أن ٌستطٌع ال القسم هذا فعالًا 

أفرٌقٌا جنوب فً أبداًا  بالملل تشعروا لن فؤنتم هناك، الوضع هو كٌف االقل .   

العالجية السياحة فى شهرتها         

 لفترة و الجراحة و السفاري و الشمس فً تجد أن ٌمكنك الذي المكان بإنها أفرٌقٌا جنوب تعرف

 القارة من لقربها ذلك و العالجٌٌن للسائحٌن مفضلة وجهة افرٌقٌا جنوب تعتبر الزمن من طوٌلة

 50 %اقل مازالت لكنها و أخرى بدول مقارنة رخٌصة لٌس اسعارها أن من بالرغم و االوروبٌة

 أعلى على التى الطبٌة المنشآت من لإلستفادة هنا إلى عام كل السائحٌن ٌاتً. المتحدة الوالٌات من

 ٌحمل حٌث  الموهوبٌن األطباء و بالنقاهة للتمتع المتنوعة االماكن و الهادئة الطبٌعة و مستوى

 إن اإلشارة ٌجد. افرٌقٌا جنوب من المعتمدة الشهادات فقط لٌست و الدولٌة الشهادات منهم العدٌد

 خرٌطة على الدولة وضع الذي و 1967 فً تاون كٌب فً إجرائها تم قد قلب زراعة عملٌة أول

  . العالجٌة السٌاحة مقاصد



 

 عالجات و التجمٌلٌة الجراحة هى العالجٌٌن السائحٌن قبل من المطلوبة الجراحٌة العملٌات اكثر من

 العالج و الصماء الغدد و العٌون و القلب عالجات أحدث توفر افرٌقٌا جنوب فإن أٌضاًا  و األسنان،

 زراعة و العظام و الوالدة و النسا و الجلدٌة و األعصاب و األورام و البولٌة المسالك و الطبٌعى

الحنجرة و األذن و األنف و األعضاء . 

 اللغة

أفرٌقٌا جنوب فً الرسمٌة اللغة هً اإلنجلٌزٌة اللغة    

                                                                                                       الطقس

 

 تكون فصولها فإن الكرةاالرضٌة من الجنوبً النصف فً أفرٌقٌا جنوب وقوع بسبب إنه الحظ

 نوفمبر من ٌبدأ والصٌف سبتمبر إلى ٌونٌو من الشتاء فٌمتد. الشمالٌة أمرٌكا و أوروبا فصول عكس

 فً معتدل الطقس. ماٌو إلى أبرٌل من الخرٌف و نوفمبر إلى سبتمبر نصف من الربٌع و مارس إلى

 البحر طقس و الشرقً الشمالً الجزء على إستوائى شبه و  الداخلٌة المناطق على أفرٌقٌا جنوب

 بعض فً ولكن عامة بصورة العام طوال معتدل الجو. البالد من الجنوبً الركن على المتوسط

 الهندي المحٌط ساحل على رطباًا  الهواء ٌكون و الصٌف، أٌام بعض فً جداًا  الحرارة ترتفع األحٌان

 الحرارة متوسط. التجمد إلى لتصل العالٌة اإلرتفاعات فً ملحوظ بشكل الحرارة تنخفض أٌضاًا  و

 نفسها جوهانسبرج فً الحرارة. مئوٌة 13/ ف 55 الشتاء فً و مئوٌة 21 / ف70 تاون كاٌب فً

  .قلٌالًا  ابرد تاون كاٌب ولكن تقرٌباًا 

الدخول مسوغات / الفٌزا  

 سفر جواز حمل ٌجب لكن ،و افرٌقٌا جنوب لدخول لفٌزا كندا و المتحدة الوالٌات مواطنو ٌحتاج ال

 الصفحة غٌر الدخول لختم خالٌتان صفحتان وبه الخروج تارٌخ بعد ٌوماًا  30 لمدة صالح )صالح

الخلفٌة االخٌرة .  

  

 العملة

الراند هى افرٌقٌا جنوب عملة  

  متغٌر الصرف سعر )راند 8.24 = دوالر 1 هو األمرٌكً الدوالر و الراند بٌن الصرف سعر

لتسوق  ا  



ٔمنىنم إٔداد مدمُعح مرىُعح مه اىمساه مىرششج فٓ اىمذن . ٔسة اىدىُب أفشٔقٕٕه اىرغُق َ اىثٕع

َإرا اسدذم إٔداد أمثش ذشنٕيح مه اىمساه فٕح . َاىشٔف َاىرٓ ذىاعة خمٕع اىمٕضاوٕاخ َ األرَاق

 مسو، َ 400عيٕنم اىزٌاب إىح َاخٍح فٕنرُسٔا َ أىفشد اىمائٕح فٓ مٕة ذاَن َ اىرّ ذعم امثش مه 

مه اىمشغُالخ .  آمش37مشمض ذغُق خٕد َاْ اىمُخُد خاسج دٔشتان َاىزْ ٔمرذ عيّ مغازح 

اىٕذَٔح اىشٍٕشج ٌىاك، اىطائشاخ َ غُازٕه اىٍُاء اىمشغُىح مه االعالك، َاىرطشٔض، َاىخشص، 

ٔمنىنم ششاء ٌزي اىمىسُذاخ مه األعُاق اىشعثٕح اَ زرّ مه اىثاعح . َاىغاله َ اىفخاس َ اىمىسُذاخ

مثو عُق سَصتاك ىيمىسُذاخ فٓ خٌُاوغثشج َ مٕذان خشٔه ماسمد فٓ مٕة ذاَن ٌَزي )اىدائيٕه 

تما أوً ٔرم إعرخشاج اىزٌة َاىثالذٕه َاىماط مه خىُب أفشٔقٕا فإوً مه اىعٕة  (.فقػ تعط األمثيح

إرا أسدذم اىزٌاب إىّ األمامه اىمرخصص فقػ فٓ . أال ذشرشْ قطعح مصممح خصٕصاً مه أخيل

 .اىرغُق فٕمنىنم اىرُخً إىّ مٕذان وٕيغُن ماوذٔال خٌُاوغثشج َ اىٍأذ تاسك َ مذٔىح عاوذَن

الحياة الليلية و الفنون   

ذُصف مٕة ذاَن تأوٍا مذٔىح اىمشذ َذمريئ تاىنثٕش مه اىمقاصذ اىرّ تٍا اىمُعٕقّ اىسٕح َ مالٌٓ 

ٔعرثش ىُوح عرشٔد ٌُ اىمنان اىمىاعة إرا مىد ذثسث عه مضٔح مه اىساواخ َ . اىذٔغنُ َ اىساواخ

 5000ُٔخذ ميٍّ دَك عأذ ٌَُ أمثش ميٍٓ ىٕيٓ فٓ أفشٔقٕا َٔغع زرٓ . اىمطاعم َ مالٌٓ اىذٔغنُ

ٌىاك اىنثٕش مه اىىُادْ تما فٍٕا اىىُادْ اىنُمٕذٔح َ اىناصٔىُ َ اىساواخ اىمىرششج فٓ خمٕع . شخص

الزظ أن أغية اىساواخ ال ذغمر تاىذخُه إرا مىد ذشذذْ . أسخاء اىمذن اىنثشِ فٓ خىُب أفشٔقٕا

 .اىثىطيُن اىقصٕش اَ األصٔاء اىشٔاظٕح فيزىل أسذذْ اىمالتظ اىمىاعثح

ٌىاك تعط اىمرازف اىشٍٕشج فٓ .  مرسف ذعنظ ذاسٔخ اىثيذ اىغى300ٓذميل خىُب افشٔقٕا أمثش مه 

خىُب افشٔقٕا مثو اىمرسف اىٍُٕدْ َ مرسف اىقُاخ اىدُٔح اىدىُب أفشٔقٕح َ اىداىٕشْ اىُغىٓ 

َ خمٕع ٌزي اىمرازف  (زٕث مان وٕيغُن ماوذٔال مسثُعاً )اىدىُب أفشٔقٓ، َ مرسف خضٔشج سَتٕه 

مرسف اىعىصشٔح َ مرسف أدىش ىألدَٔح َ اىعالخاخ َ مرسف تشوثشج . مُخُدج فٓ خٌُاوغثشج

معاسض اىصُس ذىرشش فٓ اىمذن . ىألصٔاء َمرسف اىسُٕان َ مرسف اىراسٔخ اىعغنشْ اىُغىٓ

اىشئٕغٕح فٓ خىُب افشٔقٕا مثو مٕة ذاَن َ خٌُاوغثشج َدٔشتان َ ذُخذ اىعذٔذ مه اىدامعاخ اىرٓ 

. ذعم مدمُعاخ مه االعماه اىفىٕح مثو خامعح خىُب افشٔقٕا َ ثاَط أفشٔنا ٌاَط

 مغشذ فٓ خىُب أفشٔقٕا تما فٍٕا مغشذ خٌُاوغثشج َ مغشذ اىذَىح فٓ 100ٌىاك امثش مه 

تشٔرُسٔا َ مغشذ أَف تشَدَاْ فٓ مٕة ذاَن َاىزْ ٔعشض اىثاىًٕ َ اىشقص األفشٔقٓ اىرقيٕذْ َ 

. األَتشا َ اىمغشزٕاخ اىثقافٕح َ أمثش مه رىل تنثٕش

 

 

 

 

 



 المواقع السياحية

 

Western Cape Attractions 

 

 

majestic Table Mountain 

 

 

Atlantic Seaboard 

 

http://www.sa-venues.com/attractionswc/table-mountain.htm


 

Café Caprice (Camps Bay) 

 

 

 

False Bay, Cape Town 

 

Southern Suburbs, Cape Town 

 

 



 

Robben Island, Cape Town 

 

V&A Waterfront, Cape Town 

 

Cape Point, Atlantic Seaboard 

 

 

 


