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، ألنھا كانت أول مدینة في )المدینة األم(ھي ثاني أكبر مدینة في جنوب أفریقیا بعد جوھانسبرغ، وتسمى أیضا  
 .جنوب أفریقیا

 
تأسست الشركة الھولندیة مرفأ للسفن  1652،  وفي  عام 1488لقد تم اكتشافھا من قبل البرتغالیین وذلك في عام  

 . الھولندیة المبحرة إلى شرق أفریقیا والھند، وقارة آسیا

من قبل  1654بدأت الھجرة اآلسیویة األولى إلى جنوب أفریقیا في عام 
 ،والذین  أسسوا قریة بوكاب ین الھولندی

  )Cape Malay Bo-Kaap    ( أو حي المسلمین ، وجلبوا اإلسالم
 .إلى بلدة كیب

وما یمیز ھذه القریة المسلمة ھو استقبالھا للعید عن طریق صبغ المنازل 
بألوان زاھیة، ولكن قبل ذلك یجتمع الجیران لالتفاق على األلوان حتى تظھر 

 حي المسلمین  -قریة بوكاب   .القریة بألوان متناسقة وجمیلة

 ).بلدة الرأس(ھو   Cape Town   معنى اسم المدینة 
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 ).جوالت السیاحیة في المدینة تمر على ھذه القریةالمعظم (  
 

  -رأس أمل جید  -شاطئ البطاریق (زیارة إلى كیب تاون مرادف لزیارة إلى شبھ جزیرة كیب جنوب المدینة  
Cape Point  .( 

 
مزیج من  طبیعة مختلفة، و ثقافات المختلفة، وكذلك ادیان واجناس مختلفة باالضافة إلى مجموعة  ھي كیب تاون 

 . الطعام والفواكھ المختلفة 
 

من مایو إلى سبتمبر یعد فصل الشتاء ، حیث یتمیز شتاء جنوب افریقیا بالبرودة  ، ومن نوفمبر إلى أبریل ھو 
 .موسم الذروة

 
ً ، فیمكنك التقاط صور معھم للذكرى بكل سھولة وترحیب   .من ممیزات ھذه البلد ، بان الناس ودوده جدا

 جبل الطاولة حضور غیر عادي  في ،وسط المدینة ،  ال بد من زیاتھ
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أفریقیا، واصحابھا  بنوا العدید من الفلل مع الخاصة للعدید من المواطنین في  ھناك العدید من المتنزھات داخل األراضي 
Game Reserves and Lodges جمیع المرافق وتسمى        

 بجانب العدید من مطاعم المأكوالت البحریة،یمكنك  العثور على الطعام الحالل بسھولھ ویسر في محالت السوبر ماركت 
 ( Checkers Hyper & Pick n Pay ). 

أفضل مكان لإلقامة ھو  
Waterfront وزیارة  جمیع ،
بواسطة  الحافلة أنحاء المدینة ، 

السیاحیة ،التي تمكنك من مشاھدة 
 .  معالم المدینة بسھولھ ویسر 

 
كیب تاون ھي مدینة فریدة من 

 .نوعھا في قارة أفریقیا
 
 

لمزید من المعلومات حول كیب 
 :تاون

ویمكنك ان ترى ھذه الحیوانات  كل یوم داخل ) النمر  -الكركدن  -الفیل  -األسد  -الجاموس   (  Big Five -كل منھم لدیھم 
 .المنطقة الخاصة بسھولة باالضافة لالنواع المختلفة من  الطیور األخرى

 
 .ھناك العدید من المحمیات الطبیعیة،  یمكنك الوصول الیھا  في غضون ، ساعتین بالسیارة من كیب تاون

 
  Aquila Private Game Reserve  شعبیة، ویمكنك الحصول على مزید من المعلومات حول الجوالت السیاحیة في معظم

 .   كما تقدم رحلة لیوم واحد مما یجعلك تستمتع بوقتك اكثر  -الفنادق 

 .نجوم وھي باھظة السعر  إلى حد ما مكلفة 5إلى  4وھي  نفس المنتجعات داخل الطبیعة المحمیة الطبیعیة  وھذه الفلل بمثابة  
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www.capetown.travel



