
 معلومات عن جنوب أفريقيابعض ال

 )كرا ألعضاء منتدى العرب المسافرون الذين أخذت عنهم هذه المعلومات وجزاكم هللا خيرا)ش
 

 البلد نظيفه وآمنه ، خضراء وجميله،، ومناسبة جدا للعائالت. -

كثرة المسلمين والمساجد ووجود المصليات  بسبب الناس لطيفون في تعاملهم، وهي مريحه للمسلمين -

 في المجمعات الكبيرة.

ليس للبلد هويه محدده، إذا رأيت أحياء البيض تخيلت أنك في أوربا، واذا رأيت بيوت الصفيح تأكدت  -

له أنك في وهأندونيسيين( تخيلت ل، ماليزيين ،باكستانيين ،ريقيا، وإذا رأيت المسلمين )هنودأنك في اف

 اسالمي.بلد 

لى فيزة للدخول إلى جنوب افريقيا، وأصبح من الضروري احضار شهادات تحتاج إبعض الجنسيات  -

سنه، وتكون الشهادات األصليه معك في المطار  18ميالد مترجمة لالنجليزية لكل األطفال األقل من 

 عند السفر وعند العودة.

 الكرة األرضية الجنوبي: ففي نص هاألن ،منطقة الخليج والدول العربية عكسك فصول السنة هنا -

 فبراير –يناير  –فصل الصيف : ديسمبر  -

 مايو –إبريل  –فصل الخريف: مارس  -

 أغسطس –يوليو  –فصل الشتاء: يونيو  -

 نوفمبر –أكتوبر  –مبر تفصل الربيع: سب -

، والتي تنتشر في كل المدن خاصة في الموالت يمكن شراؤها من إحدى الشركاتشريحة الموبايل :  -

داكوم تغطيتها أفضل وخاصة ووالموبايل لتفعيل الشريحة، وللعلم فإن ف ويجب أن يكون معك جواز السفر

 Vodacom  -  MTN  -  Cell C  -  Telkomفي منطقة الجاردن روت.  

 .حسب كمية المالبس ، مبلغ بسيط مقابليمكن غسل المالبس في المغسلة )الالندري(  -

 . Mr D foodأو    orderin عن طريق عدة تطبيقات، منها يمكن طلب الطعام -

 غير ضروري في غالبية األماكن هناك.وض، وإن كان لبعلمضاد اللجسم ايمكن أن تأخذ بخاخ  -

مراجعة "عيادة السفر" للتأكد من التطعيمات الواجب أخذها والسؤال عن دواء المالريا  يمكنقبل السفر  -

 لمناطق الشمالية من البالد.كنت ستذهب لإذا 

 .هناك مختلفة عن باقي دول العالم، ويمكن شراؤها من محالت السوبرماركتفيشة الكهرباء  -



رخصة سواقة دولية والرخصة األصلية و بإسمك، بطاقة إئتمانالستئجار سيارة يجب أن يكون لديك  -

، مثل ةنجليزيلغة االبالمكتوبة في الرخصة البيانات فيها )ماعدا بعض البالد التي  الصادرة من بلدك

 . واألفضل طلب تأمين شامل على السيارة.اإلمارات(

، أو خارطة جنوب أفريقيا وسيكون رفيقك أثناء السواقهعليه ل جهاز الجارمن وتحم  استخدام  يمكن -

 .االستعانة بتطبيق خرائط الجوجل على الموبايل

 .، ولكن بعد اليوم األول تعتاد على ذلكالسواقه عندهم على اليمين )عكس السواقة في دول الخليج( -

ويطلبون منك عند تسليمها أن  ،ممتلئمونك السيارة بخزان الوقود أغلب شركات تأجير السيارات يسل -

 عند استالم سيارتكم. كله وعليكم أيضا التأكد من ذلك. ممتلىء أيضايكون خزان الوقود 

 (.راند 15كان سعر اللتر حوالي  2018في عام زين )غالء البن -

 أو الطيران االقصادي South Africa - British Airways  الطيران الداخلي يمكن أن يكون على  -

Mango و Kulula. 

 يكون من المكتب الخاص بذلك في مبنى المطار. Tax Refund استرجاع ضريبة المشتريات  -

( لذلك فأسعار الفنادق واألماكن فبراير –يناير  –ديسمبر فترة السياحه تكون في فصل الصيف عندهم ) -

 أغلى في هذه الفترة.تكون السياحيه 

 صباحا. 11و 10بين الساعه  أفريقيا يكونفنادق جنوب  فيالخروج  تسجيل -

 التدخين ممنوع في جميع األماكن المغلقه. -

 األكل البحري لذيذ ورخيص ومتوفر في كل مكان. -كثرة المطاعم والمقاهي ورخصها  -

 

 بعض تجهيزات الرحلة:

 .عند السفر في أشهر الشتاء عندهم ويةـس شتـمالب -

على  التوزيعهالكتب اإلسالمية  ومجموعة من ،االسالمعن باللغة اإلنجليزية مجموعة من الكتيبات  -

 المسلمين هناك.

 شغلهم في السيارة.تألعاب لألطفال لآيباد و -

جميع الحجوزات والتذاكر وكذلك يحتوي على نسخ الجوازات نسخ من ملف للطورائ يحتوي على  -

 وصور ملونة لكل عضو في الرحلة لالحتياط في حال حدوث أي مكروه ال قدر هللا . 

 .ة و بطاقة السحب من الصراف اآلليالبطاقة االئتماني -

 مبلغ كاش يوضع في خزنة الفندق للطوارئ. -

 



  فهناك عدة طرق وهي: ،أما بالنسبة للصرف

 شراء الراند )وهي عملة جنوب افريقيا( من بلدك. -أ

 شراء يورو أو دوالر من بلدك وتبديله براند في جنوب افريقيا. -ب

 .أو بطاقة الصراف اآلليالدفع عند الشراء بالبطاقة االئتمانية  -ج

 السحب الفوري بالبطاقة من ماكينات الصراف اآللي. -د

 

 

 إلى الجاردن روت؟أيهما أفضل للذهاب من كيب تاون 

 بالسيارة أفضل من الطيران الداخلي:

 إن كان بالطيارة أو بالسيارة،لوقت، فهو تقريبا نفسه من ناحية ا

طيران + نصف ساعة في دقيقة  50المسافة من الفندق للمطار نص ساعة + ساعتين في المطار + 

 .ساعات، غير انتظار الشنط 4 أكثر من مطار جورج + نصف ساعة من مطار جورج الى الفندق =

 
من كيب تاون الساعه العاشرة صباحا فسوف تصل الى الجاردن روت الساعة  بالسيارة إذا غادرتإما 

، وفيه محطات بترول فيها مطاعم جدا ، والطريق ممتع(كيلومتر 450المسافة )تقريبا الثالثة ظهرا 

 ودورات مياه نظيفة.
 

 وبالنسبة للتكلفة:

، فإذا كنتم للشخص الواحد راند 1500 حوالي اجنوب افريقي طيرانحسب موقع الداخلي الطيران سعر 

 راند، باإلضافة إلى سعر استئجار السيارة هناك. 7500أشخاص مثال ستكون تكلفة الطيران  5عائلة من 

 

 فقط ام سيارة مع سائق؟أيهما أفضل، استئجار سيارة 

، وكذلك أفضل سيكون أرخص بكثير من استئجار السيارة مع السائقبنفسك  وقيادتهاطبعا استئجار سيارة 

 .من وصولك مطار كيب تاون وحتى العودة إلى بالدكمن ناحية أن السيارة معك دايما 

يكلف حوالي راند في اليوم، والباص لعشرة أشخاص  750و  350السيارة العادية تكلف تقريبا بين ايجار 

 .راند( 9000راند و  3500)التكلفة في عشرة أيام مثال ستكون بين  راند في اليوم 900

 في الجاردن روت.فقط  راند ألربعة أيامعشرة آالف  حواليخذ منك أيفسإذا أخذت سيارة مع سائق أما 

 

 لتشغيل االنترنت في الفنادق التي ليس فيها انترنت مجاني:

 https://www.alwayson.co.zaادخل على 

ل اشتراك شهري حسب حزمة بيانات االنترنت التي تناسب احتياجك.  وسج 

https://www.alwayson.co.za/


أو شراء شريحة لالنترنت فقط واستخدامها في أحد الموبايالت أو وضعها في الراوتر وربط كل 

 .االموبايالت به

 

 مواقع انترنت عامة مفيدة:

 أنواع مقابس الكهرباء في دول العالم

http://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets 

 

 أوقات الصالة في دول العالم –الباحث اإلسالمي 

http://www.islamicfinder.org 

 
 لالطالع على التطعيمات المطلوبه قبل السفر ،ض والوقاية منهامركز السيطرة على األمرا

http://wwwnc.cdc.gov/travel 

 

 العالمحالة الطقس في دول 

http://www.holiday-weather.com 

 

 والبيوت لحجز الفنادق ةمضمونالقع امومن ال

http://www.booking.com 

https://www.airbnb.com 

 

 

 افريقيا(:مواقع انترنت مفيدة )جنوب 

https://maps.google.co.za 

http://www.places.co.za 

http://www.southafrica.net 

http://www.nature-reserve.co.za 

http://www.gardenroute.org 

http://www.sanparks.org 

http://www.sa-venues.com 
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