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 5حیث انھ یعتبر بمقام فندق . قطار روفوس ھو واحد من القطارات  الفاخرة  في العالم

 .  1989،وقد  تم انشائھ في  عام نجوم على السكك الحدیدیة في جنوب أفریقیا 
 

 .الشھیرة في جنوب أفریقیا وأفریقیا،القطار لدیھ العدید من المسارات  
 

دربون  -) زیمباوا(فیكتوریا فال  -سفاري نامیبیا  -) جوھانسبرغ(كیب تاون إلى بریتوریا 
 .وباقة اخرى من المسارات ) تنزانیا(دار السالم  -سفاري 

 
 ).راجع الخریطة لجمیع المسارات(
 

، فھو لیس فقط لدیة العدید من المسارات المنظمة ، بل )) فخر افریقیا((ویعد ھذا القطار 
 .ھو ثقة وخدماتھ للنزالء ممتازة  ومنظمة جدا 

یفضل الحجز اشھر قبل الشروع في رحلتك  إلى جنوب افریقیا ، وذلك تفادیا  في بعض 
االوقات بان تكون االماكن محجوزه اشھر طویلة  ، لذلك االفضل الحجز قبل الشروع في 

 .رحلتك ، ھذا االمر یجعلك تنعم برحلة مریحة وممتعة بین احضان ھذا القطار 
 

تضم جمیع القطارات مقصورتان كصالھ ، ومقصورتان للطعام كمطعم ، وھناك بعض 
 .  المقصورات الخاصة ، ولكل منھا مرافق  خاصة 

 

                                      Rovos Rail قطار  روفوس 
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  -:القطار لدیھ ثالثة أنواع من الغرف 
 
  1  -  Royal Suite 

 Deluxe Suites  -  2   
 Pullman  -  3   

 
جمیع أنواع الكبائن تتوفر بھا جمیع الخدمات االساسیة  الخاصة ، مثل الحمام بكامل مصارفھ 

 .الصحیة من مرحاض و دش وحوض استحمام على الطراز الفیكتوري
 

یتوجب علیك التواجد في المحطة قبل ساعة من مغادرة القطار ،حیث یقوم موظفي القطار 
باخذ االمتعة الخاصة بالمسافرین ومن ثم الترحیب بھم للدخول الصالة التي یتواجد بھا جمیع 

المسافرین ،من الجدیر بالذكر ھو ذلك المنظر الذي لن تنساه في رحلتك عندما یتجمع 
قدیم بكل معني الكلمة وتنسج الموسیقى الحیھ المصاحبھ لھذا التجمع ، نوعا من  انجلیزي المسافرون في تلك الصالة ، وكانك تشاھد فیلم 

الفخامة الحالمة التي تزھو على المكان ومالمح المسافرین ، حیث یصغي الجمیع لصوت الموسیقى الرائع ووجوه المسافرین الملیئة  
بالحیویة لبدء رحلة ممیزة ، ھي رحلة عمریھ ربما لن یحالفك الحظ العادة التجربة ، االحداث تبدو مثیرة جدا من اول وھلھ  یستلم 

موظفي القطار الحقائب ، إلى الوھلة االخیرة وھي الترجل والعودة من ھذه الرحلة ، كل حروف الفرح والبھجة والدھشة ترتسم على محیا 
المسافرین بشيء من االتزان المحمل بالشوق لمشاھدة ھذه االرض التي خطفت الكثیر من االلباب لمشاھدة طبیعتھا الخالبھ ، ومما شك 

فیھ اذا كانت رحلتك االولى حتما سوف تتداخل المشاعر في قلبك النابض بعد دخولك الصالة ، فیتشتت نظرك بین ھذا وذاك  ویتشتت 
سمعك بین صوت المضیفین لك وصوت الموسیقى الذي یجتازك دون استئذان ،  وبعد تقدیم المشروبات وتجمع جمیع المسافرین ، یبدأ 

بالقاء كلمة للمسافرین وھي عبارة عن تعلیمات خاصة بمسار القطار وطبیعة ھذه الرحلة ، ثم یاتي الوقت لمغادرة  المسافرین مجموعات 
 . وباالسم لالستعداد لمغادرة الصالة واالتجاة إلى داخل القطار 

 
لكل مقصورتین من القطار مضیف خاصة بھا ، یلبي جمیع احتیاجتھا دون تاخیر ، فتشاھد نفسك على متن قطار من احالم محققة ، 

 .ویتجسد في نظرك الرعایة التي ال نظیر لھا والعنایة الفائقة بالمسافرین 
وتضم الغرف ، باالضافة للحمام ، ثالجة وكذلك توفر الشااى والقھوة وجمیع المشروبات ، ال تتصور بان ھذا قطاراً اال عندما تسمع زحفھ 

 .نجوم  5نجوم ولیس  6ونغمات سیره على السكة الحدید ، واال دون ذلك فانت في فندق  ان صح القول 
تدھشك العنایة بالمسافرین ، ویذھلك الحرص على االبداع واالتقان معا ، ففي كل دقیقة تغادر بھ الغرفة ، تعود لترى كانك قد صعدت 

القطار للتو نظیفة ومرتبھ من جدید ، ھذا المنوال على مسار الرحلة دون انقطاع ، والجمیل یمكنك تدون ما تریدة في ورقة خاصة بالقطار 
 .توضع لك في كل مرة فتكتب ما تریده من شراب او غیر ذلك ، واالجمل ان تجد ما اردت حاضرا بعد ذلك دون تاخیر 

وتشمل الوجبات ، الوجبات الثالث الرئیسیة من افطار وغداء وعشاء ، كما تتوفر دائما الماكوالت البحریة ، وتتمیز نوعیة الطعام بانھا 
 . عالیة الجودة وممتازة 
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ویمكنك طلب اي شئ ، باستثناء الكافیار فیجب علیك دفع السعر في حالة رغبت  

 .بھ 
 

یتوجب علیك المبادرة بالذھاب سریع لتناول الوجبات واختیار الطاولة المناسبة 
 .لك 
 
 

  Rovos  القطار لعلك سوف تكون اكثر سعادة عندما تعرف بان القطار سوف
یمنحك ویمنح جمیع المسافرین شھادة كلنا باسمھ بانك كنت من ركاب ھذا القطار 

الرائع ، حیث تبقي الذكري موثقة على انك جعلت رحلتك ممیزة وفریدة ، على 
نجوم بالسكة الحدید ، وربما بعد عشر او عشرین سنھ تزداد فخارا بذلك   5فندق 

 .، فاالشیاء مع مر الزمان تصبح اكثر قیمة وذات خصوصیة راقیة 
 

یمكنك ایداع كل مقتنیاتك الثمینة والمھمة في صندق االمانات  الموجود بداخل 
غرفتك ، واختیار الرقم السري المناسب لك ، وسیتم توضیح ذلك لك من قبل 

 . موظفي القطار
لقد اضفي على ھذه الرحلة نوع خاص جدا من سمات االسترخاء العصري والتي 

نفكر بھا وال نستطیع ان نتصالح مع افكارنا بخصوصھ ، اال وھي عدم وجود 
انترنت على متن ھذا القطار مما یجعل رحلتك تتخذ مسار اخر من االسترخاء والتامل وحتي االستمتاع الكلي بالمناظر الخالبھ التي 
سوف تشاھدھا اثناء رحلتك ، ویمكنك في حالة كانت  لدیك بطاقة جنوب أفریقیا في المحطات التي یتم التوقف بھا   استخدام ھاتفك 

 .النقال

 في بریتوریا Rovos  محطة  
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للطبیعة صدى اخر في النفوس ، فھي تقلب 

الموازین بسرعة ھائلة بطریقة ایجابیة ، فان كنت 
تحب الطبیعة ، فان المقصورة االخیرة من القطار 
وھي مقصورة رائعة جدا وجمیلة حیث تمكنك من 

مشاھدة المناظر الرائعة واالسكة الحدید التي یتمایل 
علیھا القطار ، فھي مفتوحة وجمیلة جدا ، والشك 

بان وقات طلوع الشمس وغروبھا من االوقات التي 
تغمر االنسان بالشفافیة وتزید من بھجتھ ، فیمكنك 

قضاء اوقات الغروب او الشروق في ھذه المقصورة 
 ..وانت محاط بمزید من االسترخاء والمتعھ 

 
 
 

عاصمة (ولدي روفوس  محطة خاصة في بریتوریا 
دقیقة من وسط   20وھي تبعد   -) جنوب أفریقیا

 مدینة جوھانسبرغ، 
 

قبل انتھاء الرحلة بوقت مناسب ، یقوم موظفو 
القطار ، بسؤالك ان كنت تود ان ان یتواصلوا مع  الفندق الذي حجزتھ لتاكید وقت 

 .الوصول ، او تود ان  یحجز لك فندق ویبقي رقم الفندق المحجوز معك 
 
 

ویتوقف القطار في رحالت متفرقة اثناء رحلتھ االصلیة وذلك من كیب تاون إلى 
 : برویتوریا  او العكس 

 
:   فھو یتوقف في احدى القري الجمیلة الرائعة والصغیرة جدا وھي قریة 

Matjiesfontein   كیمبرلي و 
ثم یتوقف القطار في كیمبرلي ویاخذك ھناك في  جولة مع  الماس، وكیف تم العثور 

ان والتي ال یمكنك Big Holeعلیھا في ھذه المدینة، ومشاھدة الحفرة العمیقة الشھیرة  
ویعرض علیك فیلم سینمائي .تصدیق بانھا تم حفرة باالیدي السوداء المضطھدة انذاك 

باالضافة إلى بعض الماس .یحتوي على اھم االحداث لكتشاف الذھب في جنوب افریقیا 
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  

 Matjiesfonteinرحلة في قریة  جمیلة  

 Rovosیحصل جمیع الركاب  على شھادة للذكري  عند رحلتھم   بالقطار 

              Kimberleyمدینة الماسكیمبرلي              
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كیب تاون إلى (جمیع الطرق لھا رحالت، على سبیل المثال 

مدینة مناجم (یتوقف القطار في مدینة كیمبرلي ) بریتوریا
 .وجولة في منجم اللیموند وأیضا قریة جمیلة صغیرة) الماس

 
 

ان االستمتاع برحلة فریدة واستثنائیة ومنقطعة النظیر یتطلب 
منك االستمتاع الكامل ، خاصة وان تكلفة القطار مرتفعة ، وما 

عزائك   في ھذا اال انھا فریدة وممیزة ورحلة عمریھ عمیقة 
الخصوصیة ، فھي حتما من الرحالت الباقیة في ذاكرتك ولن 

تنسى  بل في كل عام سوف تحفر عمیقا في ذاتك وتكون 
 . شاكرا  بانھ حالفك الحظ لمثل ھذه الرحلة 

 
تم اكتشاف أول الماس في كیمبرلي، ثم االندفاع  1866في 

ولعل ھذه الحفرة العظیمة التي ال  ,الكبیر إلى ھذه المنطقة، 
تزال شاھدة على االحداث ، ھي شاھد حي على تلك الحقبھ من 
العصر فال نكاد نتصور ان تخلق االیادي البشریة حفرة عظیمة 

 . كھذه 
 

 .و ال تزال ھناك القلیل من مناجم الماس العاملة في جمیع أنحاء المدینة
 -:قبل الترجل من رحلتنا ھذه والعودة ، یجب علینا التنویھ إلى بعض النقاط الھامة 

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

 .الجواب على التحیة باالنحناء وذلك احتراما للشخص المضیف 
 
في قطارات رویویرس تیرك لك ظرف قبل نھایة الرحلة ، وذلك لوضع بعض النقود كاكرامیة في حالة رغبت في ذلك ، علیك اعطاء  -2

 .ھذا الظرف لمدیر القطار وانت تغادره عند العودة ، ولیس للموظفین القائمین على رعایتك ، فتذكر ذلك جیدا 
 
  .لترتیب الرحلة لك    seeduniaفي حالة وددت ان تحظي بمثل ھذه الرحلة یمكنك التواصل معنا  -3
 

ھذه الحفرة العمیقة ، ھي اكبر حفرة في العالم تمت بحفر االیادي 
 البشریة السوداء بحثا عن الماس 

 
 Rovosمسارات القطار  

 
            Victoria Falls یوما  4 -  3لیالي 

 
           Durban Safari           یوما      3 -لتان 

 
           African Collage    یوما  10   -  9لیالي 

 
            Namibia Safari    یوما   9 -   8لیالي 

 
            Dar es Salaam  یوما 15 -  14لیلة 
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 .مسارات قطارات روفوس و خریطة  لجمیع الطرق في أفریقیا


