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 .توافد اآلالف إلى جنوب أفریقیا مع حلم حفر طریقھم إلى ثروات ال توصف  ومع اقتراب أخبار اكتشاف الذھب والماس، 
 

إلى السفن المغادره من كیب تاون إلى ) مدینة مناجم الذھب(، حیث أخذ الركاب من جوھانسبرغ 1923یعود تاریخ القطار األزرق إلى عام 
 .إنجلترا

 .وھو في الواقع منظمة تنظیما جیدا )  نافذة على روح افریقیا ( من الروائع ھو سفرك على متن القطار االزرق ، والذي یعتبر 
 .سافر العدید من الملوك والرؤساء ، على متن ھذا القطار  خالل تلك الفترة

 
ھ االفضل لالستمتاع برحلة على متن ھذا القطار ھو الحجز المسبق الشھر قبل  حیث تكون رحلتك مرتبة ومنظمة ، وذلك تفادیا لضیق الوقت وقل

 . ااالماكن  ، حیث تجد ھذا القطار مطلوب دائما ومحجوز 
 

 .م مقصورتین كصالة ، باالضافة لمقصورتین كمطعم ، ومقصورات خاصة، ولكل منھا مرافق خاصةضجمیع القطارات ت
 . القطار للغیر المدخنین، ولكن یوفر صالة خاصة للمدخنین ، حیث یمكنك الذھاب الیھا في حالة رغبت في التدخین 

 
 -:لدي القطار نوعین من الغرف 

  1  -  Luxury Suite  
 Deluxe Suites  -  2   

 Blue Trainالقطار األزرق                       
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جمیع أنواع الكبائن تتوفر بھا جمیع الخدمات االساسیة  الخاصة ، مثل الحمام بكامل مصارفھ الصحیة من 
 .مرحاض و دش كما یحتوي رویال على حوض استحمام 

 
من االشیاء اللطیفة لھذا القطار ، عادة قبل ساعة من المغادرة یجب علیك ان تكون بالمحطة ، ونسالك االن 

ھل حلمت بالصعود والمشي على السجادة الحمراء ، كشخص فائق االھمیة ، ان كا ن كذلك فیمكنك ان 
تعیش ھذه اللحظة من خالل السفر على متن ھذا القطار ، حیث توجد سجادة حمراء من بدایة ساللم الدخول 

إلى صالة المحطة ، یمكنك االستمتاع بذلك واخذ الصور الرائعة ، حیث تتجسد الرومانسیة باجمل صورة 
 .ھنا وتحیط بك 

 
 

ما ان تدخل الصالة حتى تجد اجواء من المودة تسود المسافرین ، وروح افریقیا تحیط بالمكان ، وذلك الن 
جمیع الموظفین في ھذا القطار من االفارقة ومن الرجل ، مما یجعل المكان صورة مصغرة عن افریقیا ، 

 .محاطة بالفخامة والرقي 
 

 .یمكنك تناول المشروبات التي تروق لك في صالة المحطة ، حیث توجد المشروبات في ركن من اركان المحطة 
 

 .  ویوجد صور رائعة لبدایة استخدام ھذا القطار وھي صور جمیلة جدا ، ویمكنك ان تتخذھا كخلفیة لصورك 
 

طبعا عند وصول المحطة یتم اخذ امتعتك من قبل موظفي القطار ، ثم بعد ذلك قبل البدء في مغادرة الصالة یتم القاء كلمة من احد موظفي 
ب القطار ، في ھذا الوقت یمكنك مشاھدة الموظفین جمیعا في صف منظم ، ومن ثم بعد انتھاء الكلمة یبدا النداء باسماء المسافرین حسب ترتی

 .المقصورات والرقم الذي لدیك ، ویجدر االشارة بانھ یتم توزیع ارقام في بدا الرحلة عند دخولك للصالة واخذ بیاناتك 
 

 انھثم یبدأ یتجسد لك مدى جمال ھذه الرحالة على متن ھذا القطار ، یتسم القطار االزرق بالفخامة من حیث الدیكورات الخشبیة التي تغطي ارك
 .وغرفة 

 
تقع في نفس محطة ) دقیقة من وسط مدینة جوھانسبرغ   20وھي تبعد   -عاصمة جنوب أفریقیا   (  محطة القطار األزرق في بریتوریا 

 .السكك الحدیدیة المركزیة في بریتوریا
 
 

كذلك مما یجدر لنا ذكره ھو ان كل 
مقصورتین من القطار لدیھا مضیف 

مخصوص یقوم بتلبیة طلبتھا ، وذلك 
من خالل استخدام الھاتف الموجود في 

غرفتك حیث یعطیك المضیف رقم 
خاص یمكنك التواصل من خاللھ معھ 
 حیث یلبي جمیع طلبتك من شاي او 

 
قھوة او اعادة توضیح الحد االدوات 

وغیر ذلك ، ویتم توضیح كل االدوات 
الموجودة في الغرفة وكیفیة االستفادة 
منھا وذلك من خالل المضیف الخاص 

 .بك 
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ویتم تنظیف الغرف بصورة دوریة عند مغادرتك لھا ، كما 
یمكنك كتابة اي شئ تحتاجة في النموذج الذي یوضع لك على 

الطاولة التي بداخل غرفتك ، حیث یتم توفیره لك من قبل 
 .المضیفین 

 
الوجبات الرئیسیة من فطور وغداء  3ویقدم القطار االزرق 

ونوعیة الطعام . كما تتوفر لدیھم الماكوالت البحریة وعشاء 
 جیدة 

 
في حالة اردت ان تكون في احدى الطاوالت الخلفیة ، فطلب 

 .من المضیف ان یبقي ھذه الطاولة لك 
 

القطار األزرق لدیھ  ساعات مختلفة لكل من وجبة الغداء 
 .والعشاء  ، حیث یمكنك اختیار الوقت المناسب لك  

مساء، الوقت  oo:12الوقت االول الساعة : وجبھ الغداء 
 .مساء  1:30االخر الساعة 
مساء ، الوقت  7:30الوقت االول الساعة : وجبھ العشاء 
 . مساء  oo:9االخر الساعة 

 
یقدم لك في بدایة رحلتك على متن القطار ، رقم لكل شخص لالنترنت الستخدامھ على متن القطار ، حیث یمكنك الدخول على شبكة القطار 

 . االزرق ، واالستمتاع بوقتك من خالل ھاتفك النقال 
 

 .) یمكنك التحكم بھ  من حیث الحرارة والبرودة معا ( كما یوجد في جمیع الغرف مكیف ھواء 
 
 

قبل وصول القطار یقوم الموظفین بسوالك  ، عن اسم الفندق الذي ستقیم بھ واذا كنت ترید من موظفي القطار 
 .التواصل معھ ، لتحدید ساعة الوصول ، وذلك النتظارك في المحطة ، الن احیانا یحدث تاخیر في الوصول 

 
 

تقدم العدید من الفنادق في جنوب أفریقیا خدمة مطار، 
وكذلك بالنسبة لمحطات القطار   ، البعض منھا مجاني 

والبعض منھا بمقابل مادي ، االخر یكون السعر تقریبا نفس 
سیارة االجرة ، ولكنھ حتما یظل افضل من سیارة االجرة في 

 . ھذا الموضع 

 محطة القطار األزرق في بریتوریا 
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 :رحالت القطارات االزرق 
 

 كم 1600 -كیب تاون إلى بریتوریا 
 ).Matjiesfonteinلقریة الجمیلة  رحلة في  ا( 

 
 كم 1600  -بریتوریا إلى كیب تاون  

 ).مدینة الماس -رحلة في كیمبرلي ( 
 
 

 
یتوقف القطار في كیمبرلي ویاخذك ھناك في  جولة مع   

 Bigالماس، وكیف تم العثور علیھا في ھذه المدینة، ومشاھدة الحفرة العمیقة الشھیرة  
Hole ویعرض .والتي ال یمكنك ان تصدق بانھا تم حفرة باالیدي السوداء المضطھدة انذاك

باالضافة .علیك فیلم سینمائي یحتوي على اھم االحداث لكتشاف الذھب في جنوب افریقیا 
إلى بعض الماس الموجودة في احدى المتاحف الصغیرة ، واعطاء نبذه عن كل نوع ، 

 .واكثر االنواع جودة واغالھا سعر 
 

وھو من المتاجر المشھورة حیث یمكنك ھنا شراء )   Jewel Box( كما یوجد ھناك متجر
 ).أرخص%  30تصل إلى (الماس بسعر أرخص من أي مكان في جنوب أفریقیا بنسبة  

 . ویقع ھذا المتجر في نفس المكان الذي یتم اصطحابك الیھ لمشاھدة اثار استخراج الماس 
 

في حالة وددت شراء بعض الماس من المتجر المذكور علیك التواجد في الوقت المحدد 
 .امام الحافلة  وعدم التاخرحیث تنقلك الحافلة مرة اخرى إلى القطار  

 
یمنحك شھادة رائعة باسمك ، وذلك لجمیع )  Blue Train(القطار االزرق 

المسافرین ، وھي وثیقة تؤكد ، محالفة الحظ لك بالسفر على متن ھذا القطار 
الرائع ، تبقي الذكرى جمیلة و خالدة لجنوب افریقیا ، وعلى متن ھذا القطار 

 . الممیز 
 :مسارات القطار االزرق 

 .بین مدینة كیب وبریتوریا أسبوعیا  
 

قبل الترجل من رحلتنا ھذه والعودة ، یجب علینا التنویھ إلى بعض النقاط 
 -:الھامة 

خاصة بالنسبة للمسافرین العرب على وجھ الخصوص ، اوال یتوجب على  -1
السیدات اللواتي ال یردن المصافحة  القاء التحیة او الجواب على التحیة 

 .باالنحناء وذلك احتراما للشخص المضیف 
في القطار االزرق اذا وددت اعطاء اكرامیة قبل انتھاء الرحلة یمكنك اعطاء  -2

 . المضیف لك ، الذي قام بخدمتك طوال الرحلة 
   شوف الدنیافي حالة وددت ان تحظي بمثل ھذه الرحلة یمكنك التواصل معنا  -3

 .لترتیب الرحلة لك 

     Matjiesfonteinالقریة الجمیلة 

              Kimberleyمدینة الماسكیمبرلي              
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