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 ألفرید واتیرفرونت& فیكتوریا 
 

Victoria & Alfred Waterfront 

 
في كیب تاون على شاطئ المحیط   Waterfront  ألفرید & یقع فیكتوریا  

 ). Waterfront (ھذا المكان  ان یقول السكان المحلیون األطلسي و 
 

ویطلق علیھ اسم الملكة فیكتوریا وابنھا ،  1860یعود تاریخ ھذا المیناء إلى عام 
 .ألفرید

 
واحدة من أكبر مناطق الجذب السیاحي في كیب تاون، حیث یزور ھذا المكان اكثر 

  . ملیون زائر تقریبا سنویا  23من 
 

ً    450 ویضم باالضافة إلى ھذا المیناء ، ما یقارب من  والعدید من  محالً تجاریا
المطاعم والمقاھي والرحالت البحریة، باالضافة إلى البنوك، ومیدان فني ، وكذلك 

 .والخ ..........معرض فني، باالضافة إلى  الحافالت السیاحیة، حوض السمك 
 
 

وقد تم  )  1882(برج الساعة ھو رمز الواجھة البحریة القدیمة ویعود تاریخھ لعام 
 .   1997ترمیمھ في عام 
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و ھو من االماكن التي یمكنك االستمتاع بھا لیال ونھارا ، على العكس من االماكن االخرى ، والتي 

ً 7او  6یتوجب علیك الحیطھ والحذر بعد الساعة   . مساء
 

 Robben Island -جزیرة روبن 
 

التي استخدمت خالل أیام الفصل العنصري كسجن،   ،  تقع جزیرة روبن بالقرب من الساحل كیب تاون 
 .وقد تم سجن نیلسون ماندیال ھنا ایضا 

 
  9:00:  (وھناك جوالت یومیة على مدار الیوم ، ثالث جوالت یومیاً ، وھي تتمثل في الساعات التالیة 

 .وتبدأ من الرصیف الواقع ، بالقرب من برج الساعة) ظھراً  13:00، و صباحاً  11:00، صباحاً 
 .R350: قیمھ التذكرة.        الجولة تستغرق ثالث  ساعة   

 
 www.robben-island.org.za:   للمزید من المعلومات 

 
 .أیضا توجد رحالت مروحیة إلى شبھ جزیرة كیب

 
 Cape Wheelـ :العجلة الدوارة في  كیب 

 
من االشیاء الرائعة والتي تعطیك فرصة ممیزة 

، لمشاھدة مدینة كیب تاون من االعلى ھي 
العجلة الدوارة ، وكذلك تجعل من صورك لوحة 
 .فنیة نادرة حیث یحیط بھا منظر شامل للمدینة 

  
وتتمیز كل كابینة من الكبائن الدوارة ، بانھا 

مكیفھ وتدور اربع دورات ، اي یمكنك في كل 
دوره مشاھدة المدینة بطریقة افضل ، والتقاط 

 . الصور من زوایا ممیزه جدا 
 

 .یومي الثنین والثالثاء : مغلق 
ً ، إلى الساعة  11من یوم االربعاء ، إلى یوم االحد ، من الساعة : مفتوح   ً   21صباحا  . مساء

 R70: األطفالـ           R140: للبالغین  : السعر
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 حوض سمك
Two Oceans Aquarium 

 
 ).بما في ذلك البطاریق(، واألحداث والعروض )األطلسي والھندي (حوض السمك لدیھ انوع مختلف من األسماك من المحیطان  

ً ، إلى الساعة  10من الساعة : یعمل یومیاً  ً  18صباحا  .  مساء
 :قیمة التذاكر

 R 175: البالغین                  R130: األطفال 
 

 www.aquarium.co.za:   للمزید من المعلومات 
 

Watershed 
 

ھذا المكان یتیح لك الفرصة لمشاھدة االبداعات المحلیة ، والتي تشمل االعمال 
، ) الفنیة والدیكورات الرائعة باالضافة للموضھ واالكسسوارات والمجوھرات ( 

 . والعدید العدید من االبداعات التي سوف تستمتع بمشاھدتھا 
 

 City Sightseeingالحافلة  
 

من الطرق الرائده والرائعة ، لقضاء جوالت ممتعة في ظل مدینة كیب تاون 
ً ، فھي تمكنك من  الجمیلة ، فالحافلة السیاحیة باالضافة إلى انھا مریحة جدا
مشاھدة المدینة بكل سھولة ویسر ، وتمكنك الجولة من مشاھدة العدید من 

 . االماكن القریبة من المدینة ، وھي اماكن ممیزة ومثیرة لالھتمام 
 . باالضافة إلى انھا تبدأ من ھنا ، ھذه الجوالت الرائعة والممیزة 

 
في ھذا المكان الرائعة باالضافة لكل ما تقدم ، یمكنك االسترخاء وقضاء اوقات مع 

ممیزة  ان كنت من عشق ذلك ، فھي مثیرة لالھتمام ) One & Only Spa(سبا 
 . اال انھا مكلفة جدا ، ولك الخیار في ذلك 

 
ومما یزید من استمتاعك  -)  Cape Point   -بما في ذلك شاطئ بینغون  ( 

بالجولھ ، ھو وجود اللغة العربیة من ضمن اللغات التوضیحیة لالماكن على متن 
الحافلة ، سوف تقضي اوقات رائعة ، فقط ثق بان ھناك ما ینتظر من االماكن 

 . الرائعة في كیب تاون 
 . الرجوع لمزید من المعلومات ، إلى الحافلة السیاحیة 

 
والموظفین   V & A Waterfrontھناك أربعة مكاتب للمعلومات داخل 

 www.waterfront.co.za:  للمزید من المعلومات .  ودودون للغایة 


