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מסע עולמי | דרום אפריקה 

יוהנסבורג היא העיר הגדולה 
והמאוכלסת ביותר בדרום אפריקה. 

היא מציעה מגוון אטרקציות בשטחה 
ובעיירות הסמוכות לה, ומהווה יעד 

מושלם לחופשה משפחתית. אם הילדים 
שלכם בעניין של ספורט אתגרי, בעלי 
חיים אקזוטיים, מאובנים או מדינאים 

חשובים - תוכלו למצוא בה ובסביבתה 
שלל פעילויות מהנות ומעניינות, חלקן 
אפילו חינם. אספנו לכם כמה המלצות 
בעיר וגם הצעה לטיול ספארי בשמורת 

הטבע הפרטית שמווארי.

יוהנסבורג
פארק אקרוברנצ׳ינג

ביקור בפארק אקרוברנצ׳ינג 
)Acrobranching( הוא דרך מצוינת 

להוציא קצת אנרגיה לילדים, ואם תבחרו 
לשתף פעולה ולשחרר את הקוף הפנימי 
שבכם במקום לשבת בצד, מובטחת גם 

לכם הנאה צרופה. הפארק השוכן בפרבר 
מלרוז )Melrose( מורכב מארבעה 

מסלולים ובהם גשרי תנופה, נדנדות 
בסגנון טרזן ואומגות מטריפות, כולם 

מתאימים לשימוש החל מגיל שלוש 
.)acrobranch.co.za(

 Gold Reef City 
אפשרות נוספת לנופש במתחם בידור מעניין 

 Goldואפילו מעט חינוכי היא ביקור ב־
Reef City בדרום יוהנסבורג. המתחם, 

הידוע בקזינו ובתיאטרון הפועלים בו, כולל 
גם פעילויות לילדים. מלון המעוצב בסגנון 

כפרי כורים ישנים המספר את סיפור הבהלה 
לזהב במאה ה־19; ריקודים אפריקאיים 
מסורתיים, אופציה לביקור במכרה זהב 

אמיתי; בילוי בפארק שעשועים מלהיב ועוד 
אטרקציות. אפשרויות קולינריות לא חסרות 
אף הן, ואם תרצו מזכרת ייחודית ומעניינת, 

תוכלו להזמין תצלום בגוני ספיה של כל 
המשפחה במיטב מחלצות המאה ה־19. לא 

רוצים להישאר לישון, אבל כן לבקר בפארק 
השעשועים? בדקו את כרטיסי ההנחה 
tsogosun.com/gold- ( המשפחתיים

.)reef-city-casino

גן החיות של יוהנסבורג

אין ספק שביקור בגן חיות יכול לספק לכם 
תעסוקה ליום שלם, ועל הדרך ילדיכם 

ואתם תזכו לפגוש בעלי חיים שעל חלקם 
אפילו לא שמעתם. בגן החיות העירוני 

ביוהנסבורג תמצאו קרנפים לבנים, גיריות 
דבש, צבוע מחוספס, נמר סיבירי, אֹוַח 
אירו־אסייתי, קונקורד האנדים, למור 

צווארון שחור־לבן - והרשימה עוד ארוכה. 
בחודש יולי אשתקד הצטרף לרשימה 

עגור כרבולתי, מין העגור השני בגודלו 
בעולם. במהלך היום מתקיימים בגן סיורים 

מודרכים, ואם תחליטו להיות הרפתקנים, 
 Zoo Snooze תוכלו להצטרף לסיור

המתקיים בסופי השבוע וכולל לינה בשטח 
.)jhbzoo.org.za (

Zoo Lake 

מעבר לכביש המוביל לגן החיות תמצאו 
את Zoo Lake, אואזיס קסום עם אגם 
מלאכותי מלא ברווזים. בסופי השבוע 

מספורט אתגרי, דרך טיול 

ספארי ועד ביקור במכרה זהב 

אמיתי. הצעות לבילוי משפחתי 

ביוהנסבורג ובשמורת הטבע 

הפרטית שמווארי / לירון 

מילשטיין, רונית הרשקוביץ

זיכרונות 

מאפריקה

 אל על מפעילה עד 3

 טיסות בשבוע ליוהנסבורג

Shamwari Private reserve צילום באדיבות

Shamwari Private reserve צילום באדיבות Shutterstock :צילום Shutterstock :צילום

עמוס האזור סביב האגם במשפחות, 
זוגות, כלבים וג׳וגרים, ובסוף השבוע 
הראשון של כל חודש אפשר ליהנות 

שם משוק אמנים מקומיים המציעים את 
מרכולתם. אם טרם טעמתם מאכלים 

מן המטבח הדרום אפריקאי, כדאי לכם 
 Moyo לשלב את הביקור במסעדת

 המגישה מאכלים מסורתיים
.)moyo.co.za(

 Sun City 

אחד מאתרי הנופש והבידור המפורסמים 
ביותר ביבשת הוא Sun City הממוקם 

במרחק של כשעתיים נסיעה מהעיר. 
באתר תמצאו מגרשי גולף, מופעי 

בידור, ספורט מים, בית קולנוע, מועדון 
ריקודים, סקווש, פארק מים וקזינו. 

באתר הנופש פועלים ארבעה בתי מלון, 
והוא נחשב יעד חופשה מועדף הן על 

 מקומיים והן על תיירים 
.)sun-city-south-africa.com (

שמורת הטבע הפרטית 
שמווארי 

שמורת הטבע הפרטית שמווארי 
)Shamwari Private reserve( היא 

השמורה הלגיטימית היחידה בדרום 
אפריקה לשימור ולשיקום חיות בר, אשר 
זכתה בפרסים רבים ובתמיכתו של ארגון 

 Born Free הקפדני. השמורה נמצאת 
במרחק של שעה נסיעה משדה התעופה 

של פורט אליזבת ומתפרשת על פני 250 
קמ"ר. שמווארי היא בית למגוון גדול 

 של בעלי חיים כולל "חמשת הגדולים" -
 אריות, נמרים, פילים, בופלו וקרנפים –

ויש בה גם מרכז חינוכי. בשטח 
השמורה פזורים שישה לודג'ים ברמה 
גבוהה ומועסקים בה 325 אנשי צוות, 

אשר מקדישים את מרצם לשיקום 
בעלי חיים ולקידום תיירות אחראית 

ומתחשבת בסביבה.
ביקור בשמורת שמווארי הוא דוגמה חיה 

לתיירות אחראית ומתחשבת בסביבה, 
ומומלץ לכל מי שמבקר בדרום אפריקה, 

כולל משפחות עם ילדים.
בשמורה תזכו לחוויה משמעותית 

ומעצימה בקרבה לבעלי החיים, תוך 
כיבוד הצרכים הטבעיים שלהם - בדגש 

על אקולוגיה, חיות בר, ועבודה עם 
קהילות מקומיות. בין הפרויקטים 

המתבצעים בשמורה: חינוך והפצת ידע 
בנושא ניצול חיות בר ודרכי שימור 
והגנה; שיקום חיות בר אשר חולצו 
משבי; ניטור והשגחה על קרנפים, 

פילים וטורפים; ניטור שטחי מרעה 
ורבייה; שיקום ופיתוח נופים ועוד. 

הסיור בשמורה ברכבי ספארי, בהדרכה 
מקצועית של צוות המקום המומחים 

בשימור, והאיזור כולו בטוח למטיילים 
)המידע באדיבות ספארי קומפני, 

המקדמת תיירות אחראית ומפיקת 

מסעות ספארי פרטיים ביבשת(.


