
فھو من االشیاء الخاصة والتي تجعل لرحلتك ) جبل الطاولة ( لن تكتمل زیارتك إلى مدینة كیب تاون ، دون زیارة 
طعم ومذاق ممیز ، ویسعي اغلب الزوار للتمیز بزیارة ھذا 

.المكان   

. ملیون سنة   600یعود تاریخ ھذا الجبل إلى ما یقارب حوالي   

)الجدیدة  ( عجائب الدنیا السبع الطبیعة، -ویعد  واحدة من   

جبل الطاولھ   ھو جبل مسطح القمة یشكل عالمة بارزة تطل 
على مدینة كیب تاون  و یعتبر الجبل من المعالم السیاحیة 

.البارزة في المدینة  

 جبل الطاولة -جبل تیبل 

Table Mountain 

 

 See Dunia - Cape Townكیب تاون                                                               -شوف الدنیا  

 . البحر متر فوق مستوى سطح  1,086وھو یقع على ارتفاع  

صعد   1503في عام 
المالح البرتغالي الجبل 

 .للمرة األولى

 

المشي على القمة ھو 
في الواقع تجربة فریدة 
ا  .من نوعھا وممتعة جدً

 یمكن أن ترى الغیوم من أعلى 
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جبل تیبل  لدیھ التنوع البیولوجي بشكل غیر 
 عادي،ولدیھا في الغالب عدة أنواع مختلفة من 

 .من الغطاء النباتي الفرید

انتبھ دائما وارتدي  مالبس دافئة عند الذھاب إلى أعلى الجبل، 
 .حتى لو كان الطقس صحو في المدینة

الطقس في األعلى یختلف تماماً ، عن ما ھو علیھ في المدینة ،   
ً بارد   .فھو غالبا

 .أفضل وقت لزیارة ھذا المكان ،  من أبریل إلى أكتوبر

 :كیف تذھب إلى ھناك 

أفضل طریقة للذھاب جبل الطاولة ھي عن طریق الحافلة 
یرجى الرجوع إلى كیب تاون لمشاھدة المعلومات (السیاحیة  

 .أو عن طریق الرحالت المحلیة) الخاصة بالحافلة السیاحیة 

الذھاب عن طریق النقل المحلي لیس من السھل، وخاصة ألول 
 .مرة

ال ) العربھ المعلقة (التلفریك  
تعمل في الریاح القویة جدا  ، 
لذلك علیك التاكد في حالة كان 
الطقس غیر صحو من ذلك ، 

 . قبل مغادرتك للفندق 

إذا كنت ترغب في المشي حتى 
الجبل، فمن األفضل أن تسأل 

عن المعلومات المحلیة، 
ساعة  2ویستغرق حوالي 
 .ولیس من السھل
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سیارة معلقة  افتتحت ) تلفریك (أول  
 .1929في عام 

، تم تحدیث الكابل 1997في عام   
 بشكل واسع ورحلة أسرع إلى القمة،

درجة خالل صعود  360وتناوب خالل 
أو نزول،وھذا التناوب یكون بدوران 
الكابل ،  مما یتیح إطاللة بانورامیة 

 .على المدینة

دقیقة ما یكفي من   60إلى  45  
الوقت على المشي والتمتع بالنظر 

 .على الجبل

 

ال یمكن القول بانك زرت مدینة  
كیب تاون ، ما لم تشاھد ھذا 

المكان الرائع ، والذي یعد من 
 . عجائب الدنیا المثیرة 

 .لتجنب طابورالتذاكر ، یمكنك شراء التذاكر الخاصة بك على االنترنت
www.tablemountain.net 

 مساء  10صباحا إلى  8):  إذا كان الطقس صحو ، وغیر  عاصف(یفتح یومیا 
 R 235: قیمھ التذكرة ذھابا وایابا 

 R 165: : قیمة التذكرة للذھاب فقط او االیاب فقط 

www.tablemountain.net

