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، لغرض 1998التي أعلنت في عام )  Table Mountain National Park)  ( جبل الطاولة ( محمیة طبیعیة جبل تیبل
 .حمایة البیئة الطبیعیة في  جبل تیبل وشبھ جزیرة كیب

 
Cape of good hope & Cape Point    كم من مدینة كیب 150تنتمي إلى ھذه المحمیة، وتقع على بعد. 

 
 Cape of good hopeمعظم الجوالت تأتي أوال إلى 

 .ثم  شاطئ البطاریق   Cape Pointثم إلى 
 
 

الطبیعة المحیطة ھي في الواقع مثیرة لإلعجاب و حیث 
 .) المحیط األطلسي والمحیط الھندي(  یندمج محیطان 

المثیر في االمر ھو ما سوف تشاھدة ، من تضاد ھذا 
اللقاء  ، بین المحیط الھندي والمحیط االطلسي ، حیث 
یتمیز المحیط االطلسي باالمواج المتالطمھ ، في حین 
یقابلة ویوازیة المحیط الھندي بالھدوء واالسترخاء 

 . التام 
 

 رأس الرجاء الصالح
Cape of good hope 

 
وھناك أعتقاد خاطئ بأن رأس الرجاء الصالح یقع في أقصى . كانت تمر منھا السفن التجاریة المتوجھة من وإلى آسیا

 .جنوب القارة األفریقیة وأنھ یفصل بین المحیط األطلسي والمحیط الھندي
 

رأس الرجاء الصالح معبر معروف لدى الكثیر من البحارة العرب والصینیین والھنود ، ولكن أول من سمى 
 . 1487في عام  B -Dias الرأس ووصف جغرافیتھ كان المستكشف البرتغالي 

 
وسمى ھذا الرأس برأس 

العواصف لكثرة العواصف 
والذي . التي واجھتھ ھناك

 اطلق اسم رأس الرجاء 
 
 

الصالح ھو ملك البرتغال وذلك 
للتعبیر عن ابتھاجھ باكتشاف 
طریق بحري إلى الھند یغني 

أوروبا عن سلوك طریق 
القوافل البریة المعرض 

 .للخطر
 

 R145: تذكرة

  
    Table Mountain National Parkمحمیة طبیعیة جبل تیبل  

 
Cape of good hope - Cape Point 

 

، ویتھافت الزوار الى ھذا المكان )النقطة األكثر جنوبا من القارة األفریقیة ( ھذا الرمز 
 اللتقاط الصور التذكاریة 
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 كیب بوینت 

Cape Point 
 
 

من ھنا یمكنك أن ترى المحیط األطلسي على یمینك والمحیط 
 .الھندي على یسارك، وھي منظر فریدة من نوعھ

 
 

كیب نقطة بالقرب من رأس الرجاء الصالح على الجبل بارتفاع 
 .1857مترا فوق  سطح البحر، وقد تم بناء ھذه المنارة في  238

 
 

 .وھناك مطعم ومحل لبیع الھدایا
 

القطار الجبلي المائل  یأخذك إلى المنارة القدیمة، ومن ثم یمكنك 
الصعود إلى اعلى بواسطة الساللم مشیاً على االقدام ، لذلك استعد 
وقوي لیاقتك للصعود إلى القمة ، وسوف یذھلك ما سوف تشاھدة 

 . من اعلى 
 

 .  الطقس في االعلى یتغیر بسرعة ، وتصبح الریاح قویة جدا احیانا 
 .ویعتبر الھواء في كیب بوینت نقي بشكل خاص في معظم االوقات 

 
 

 :مزید من المعلومات حول جوالت الحافالت
Cape Point & Penguin Day Tour  

 المنارة القدیمة

https://www.citysightseeing.co.za/cape-town/products/cape-town-live-guided-day-tours

