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ֶ

חאּוט נג וסאן סיטי
ֶ
העיר יוהנסבורג היא מקבץ של יישובים שהתפתחו
חאּוטנג.
ֶ
ויטוואטרסראנד באזור
ֶ
סביב מכרות הזהב של
הפֹורטר ֶקרים לפני
ֶ
ּפרטֹוריָה ,אותה ייסדו
מצפון לה שוכנת ֶ
גילוי הזהב באזור; העיר האלגנטית היא כיום הבירה המנהלתית
של דרום אפריקה .מצפון־מערב משתרע מתחם סאן סיטי הנוצץ ,שבו תוכלו
ליהנות ממגוון אפשרויות בידור ,ואילו בשמורת בעלי־החיים הסמוכה
סּברך תוכלו לראות את חמשת הגדולים.
ּפילאנֶ ֶ

כיצד להשתמש במדריך זה

המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בדרום אפריקה ,לספק לכם המלצות של
מומחים ולפרוש בפניכם מידע שימושי .הפרק היכרות עם דרום אפריקה ממפה את
דרום אפריקה כולה ומציב אותה בהקשר היסטורי ותרבותי .הפרק דרום אפריקה הפראית
הוא מדריך מפורט לצפייה בחיות הבר ולטיולי ספארי .ארבעת פרקי האזורים ופרק
קייפטאון מתארים אתרים חשובים ,תוך שימוש במפות ובאיורים .בפרק מידע שימושי
תמצאו מידע רב על מלונות ומסעדות ,ואילו הפרק חשוב לדעת מכיל מידע נוסף הנחוץ
למטיילים ,החל באמצעי תחבורה וכלה בסכנות ומטרדים.

1

מבוא בחלק זה
תלמדו על הנופים,
ההיסטוריה ,ועל אופיו של
כל אזור ,כיצד הוא התפתח
במשך מאות שנים ומה
תוכלו לראות בו כיום.

המדרונות התחתונים של רכס הרי
ויטוואטרסראנד (,Witwatersrand
ֶ
צוק
מאכאליסּברך הסמוך הם יעד פופולרי
ֶ
'רכס המים הלבנים') המסולע מתנשא
לטרקים .במסגרת המיזם השאפתני סאן
לגובה כ־ 1600מ' מעל פני הים,
סיטי ,הפך אזור מוזנח בבטוסטן לשעבר
ונמתח לאורך  80ק"מ ממערב למזרח.
ּבֹופּוטאצוואנָ ה (,)Bophuthatswana
לאחר גילויו של מרבץ הזהב הראשי
לאתר נופש מפואר השוכן כיום במחוז
בוויטוואטרסראנד ב־ ,1886הפך הזהב
ֶ
בתוך זמן קצר לבסיס הכלכלה הלאומית הצפון־מערבי .מאוחר יותר נבנה כאן
גם 'ארמון העיר האבודה' ,אתר נופש
וקבע את קצב התפתחותה של
אקזוטי עם יער טרופי שניטע במקום
רפובליקת טרנסוואל הּבּורית ,שהיתה
עד אז כפרית ברובה .בניגוד ליוהנסבורג ,שדות שנהרסו מרעיית יתר ,וגלים
שנוסדה כמרכז של כריית זהב ותעשייה ,מלאכותיים שמתנפצים על חופים
בתוליים (מלאכותיים גם הם) .גם מי
ּפרטֹוריָ ה נוסדה כבירת הרפובליקה
ֶ
שאתרי נופש כאלה אינם לטעמו,
הפֹורטר ֶקרים,
ֶ
עוד קודם לכן ,בעידן
יעריך את המאמץ והתכנון שהושקעו
ומשמשת עד היום כבירה המנהלתית
והדיפלומטית של דרום אפריקה .מצפון־ כאן .לסאן סיטי סמוכה שמורת בעלי־
סּברך ,שנוסדה ב־1979
ולּפרטֹוריָ ה נמצא סכר החיים ּפילאנֶ ֶ
ֶ
מערב ליוהנסבורג
במכתש של הר געש רדום .חיים בה כל
הארטּביסּפֹורט ,שחופיו רצופים אתרים
בעלי־החיים הגדולים שתיירים מצפים
ובתי נופש .בסופי שבוע תוכלו ליהנות
לראות בספארי.
כאן מענפים שונים של ספורט מים.
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מפת רחובות מאוירת :מרכז העיר

סנט ג'ורג'ס מֹול
המדרחוב התוסס (St George’s
 )Mallרצוף חנויות ובתי־קפה
ומלא אמני רחוב.

מרכז העיר הוא אזור מצומצם בשטחו ,ולכן תוכלו לטייל ברגל בין רוב מוקדי העניין
העיקריים .את העיר חוצים כמה רחובות ראשיים ,בהם ָא ֶדרלי סטריט .סנט ג'ורג'ס מֹול
המקביל הוא מדרחוב תוסס ,שבו מופיעים אמני רחוב שונים .הכיכר המרכזית גרינמרקט
רצופה מבנים היסטוריים .במרחק גוש בניינים אחד ממערב לכיכר ,בכיוון סיגנאל היל ,נמצא
לֹונג סטריט :הרחוב רצוף מבנים ויקטוריאניים מפוארים ויפהפיים עם מרפסות ועיטורי ברזל
מורכבים ,בהם שוכנים עתה ברים ,חנויות ואכסניות.
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ּבֹופּוטאצוואנָ ה העצמאית
לכאורה ,שבה ההימורים היו
מותרים ,בניגוד לשאר האזורים
בדרום אפריקה .לקזינו ,לפיכך,
היה תפקיד חשוב בהצלחה
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ֶ

בו חוף מלאכותי נטוע דקלים,
'לגונה שואגת' עם מכונת גלים,
וכמה מגלשות מים מסעירות,
כמו 'מקדש האומץ' ,שאורכה
 70מ' .כדי להגיע למגלשה יש
לחצות את גשר הזמן ,שנמתח
מעל הר געש מלאכותי מתוחכם
ש'מתפרץ' מדי שעה במופע
תיאטרלי של קולות רועמים
ועשן .ב־ 1996בוטל החוק
האוסר על הימורים ,ובתי קזינו
צצו ברחבי המדינה ,אך סאן
סיטי נותר מוקד משיכה פופולרי
בזכות שלל אפשרויות הבידור
בו .נוסף על בילוי בשולחנות
הראשונית של אתר הנופש,
הרולטה ,תוכלו לצפות במופעים
שכלל אז מלון יוקרה אחד
ובקונצרטים מרהיבים באיצטדיון
בלבד ,אגם מלאכותי ומסלול
הסופרבול ,להתנסות במצנחי ים,
גולף מאתגר של שמונה גומות,
סקי מים או רכיבה על אופנועי
בתכנונו של אלוף הגולף
ים באגם המלאכותי,
המקומי גארי ּפלֶ יֶיר.
לרכוב על סוסים
בתוך זמן קצר גבר
ולשחק באולינג.
זרם המבקרים,
במתחם יש גם
ובמתחם נבנו שני
מסעדות ,בתי־
מלונות נוספים:
קפה ,בוטיקים,
 Cabanasב־1980
קולנוע ,ספא
ו Cascades-הנאה
ובריכות שחייה.
ב־ .1984ב־1992
בכניסה למתחם
נחנך ארמון העיר
תוכלו לבקר בגני
האבודה (ראו עמ'
קוֶ ונָ ה ,ולצפות ביותר
 ,)328-29מלון מפואר
בדירוג של חמישה כוכבים ,הכניסה לקזינו מ־ 7000תניני יאור משבילי
ההליכה המוגבהים.
שנחשב גם היום למלון
הדגל של סאן סיטי .באותה שנה
נבנה מתחת למלון פארק המים
 Oגני קוֶ ונָ ה
הענק עמק הגלים (Valley of
 .Kwena Gardensטל' .014-552-1262
 ,)the Wavesומסלול גולף נוסף .פתוח מדי יום  .10:00-18:00זמני האכלה:
מדי יום = - & .16:30
עמק הגלים הוא אחד ממוקדי
העניין הפופולריים במתחם :יש
∑ kwenachalets.co.za

מלון  Cascadesבסאן סיטי
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מידע מפורט כל הערים
והעיירות החשובות
ושאר מוקדי העניין מתוארים
לפרטיהם .הם מסודרים
לפי מספורם במפת האזור.
כל סעיף כולל מידע על
האתרים החשובים באזור.
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 .כיכר גרינמרקט
הכיכר מרוצפת האבן (Greenmarket
 )Squareהיא אתר מורשת לאומי .משנת
 1806נערך בה שוק תוצרת טרייה ,שעתה
הוחלף בשוק יומי ססגוני למלאכות־יד.
מסביב לכיכר ניצבים מבנים ישנים ,ובהם
בית העירייה הישן.
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רצועת החוף
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קו החוף
ויקטוריה ואלפרד

מרכז העיר

מלון Southern Sun Cape
 Sunבסטראנד סטריט
חזית הזכוכית המעושנת
הנישאת של המלון היא ציון דרך
עירוני ,והנוף הנשקף מהקומות
ST
העליונות מרהיב.
R

ST

האי רֹוּבֶ ן

מפת איתור
ראו מפת רחובות מס' 5

ET

ER

מסלול הליכה מומלץ עובר דרך כמה
מהרחובות המעניינים באזור.

D
D
A

ET

בניין סטנדרד בנק
כיפת הבניין ( )Standard Bankמתנשאת
מעל ּפֹורטיקֹו שנתמך בארבעה עמודים,
ובראשה ניצב פסל של דמות נשית
המייצגת את בריטניה הגדולה .אבן הפינה
של הבניין הונחה ב־.1880

ET

RE

ST

AU

חרּוטה ֶקרק
ֶ
מהכנסייה הוותיקה ביותר בדרום אפריקה ()Groote Kerk
השתמר רק הצריח המקורי .בנייתה הושלמה ב־,1703
שביניהם ב־- .1840את דוכן
נבנתה מחדש
והיא
המגולףבן
הדרשות של ביג
העתק מרשים
גותית,
של הבנייה
חראף.
והנגרעליאןאףיאקֹוּב
אנטון ָא ָנרייט
הּפסל
רים ָ
ב־1789
מחצית
שגודלו
בלונדון,
בולטים.
ּפילאסט
מפרידים יצרו ֶ
ממנו בלבד .כאן ,על מרפסת
בחזית הבניין ניצב פסלו של
בית העירייה ,נשא נלסון מנדלה
אנדרו מארי ,שכיהן ככומר
את נאומו הראשון לאחר 27
הכנסייה ההולנדית הרפורמית
שנים בכלא .באותו יום ב־1990
בקייפטאון בשנים .1864-71
נהרו  250,000איש לגראנד
ּפארייד ,לחגוג את שחרורו של
ֵ
חרּוטה ֶקרק
ֶ
R
ָא ֶדרלי סטריט  .43מפה  .B2 5טל'  021-הנשיא לעתיד .בית העירייה
 .422-0569פתוח ב'-שבת  .10:00-14:00הוא גם משכנה של התזמורת
הפילהרמונית של קייפטאון,
התקשרו מראש לתיאום סיור מודרך
שמופיעה כאן דרך קבע.
חינם.

RE

BU

ּפארייד
ֵ
 3גראנד
ובית העירייה

מקרא

מסלול מומלץ

ריּבק את
לתושבים מוסלמים רבים יש דוכני פירות ב־ 1652בנה יאן פאן ֶ
המבצר הראשון באזור במקום
ּפארייד
וירקות בגראנד ֵ
ּפארייד ,אך
המכונה היום גראנד ֵ
ריּבק .מאוחר יותר
יאן פאן ֶ
זה נהרס עם השלמת בנייתה
השתמשו בחדר קטן בטירת
של טירת התקווה הטובה
התקווה הטובה ,אך עד
(ראו עמ'  )130-31ב־.1674
מהרה הבינו שדרוש מבנה
עד  1821שימש גראנד
קבע .המבנה הזמני הראשון
ּפארייד כמתחם מצעדים
ֵ
בפינה הצפון־מזרחית של
ומגרש אימונים צבאי.
גארדן הוחלף
ֶ
קֹומּפניס
ֶ
בהמשך נבנו בניינים
ב־ 1700בכנסייה
סביב המתחם שהפך
מקורה בסכך ,שבנה
לשוק פירות וירקות.
המושל וילֶ ם אדריאן
כיום משמש המתחם
סטל .במאה
פאן ֶדר ֶ
שוק פשפשים פעיל
התשע־עשרה נבנתה
בימים ב'-ו' ,מגרש חניה
הכנסייה מחדש,
ואתר לאירועים .על גראנד
והבניין הוקדש
ּפארייד חולש בית העירייה
ֵ
ב־ .1841השריד היחיד
אנדרו מארי המרשים שנבנה ב־1905
מהכנסייה הראשונה
( )1828-1917בסגנון הרנסאנס האיטלקי
הוא מגדל הפעמונים
המפואר .ארבע החזיתות
הבארוקי ,אך למרבה הצער,
האלגנטיות שלו פונות לארבעה
מבנים חדשים מסתירים אותו
רחובות שונים .ב־ 1923נוסף
כמעט לחלוטין .עם מוקדי
לו מגדל קריון של  39פעמונים
העניין בתוך
הכנסייה נמנה דוכן
הדרשות המקורי
היפהפה ,ששני
אריות מגולפים
הּפסל
מצדדיוָ .
אנטון ָא ָנרייט תכנן
בתחילה לגלף
דמויות שמייצגות
תקווה ,אמונה
וצדקה ,אך הרעיון
נתפש כקתולי מדי
ונדחה על הסף.
בחזית הכנסייה
קבועים חלונות
מתקופת השיא
ּפארייד
בית העירייה של קייפטאון ,השוכן מול הגראנד ֵ

חאּוט נג ,לימּפֹוּפֹו ומּפּומאלאנגָ ה
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ארמון העיר האבודה בסאן סיטי

מקרא

בלב מכתש געשי עתיק במרחק כ־ 180ק"מ מיוהנסבורג ,משתרעת 'העיר האבודה' של
אומה נכחדת ,מקום שנראה כאילו הזמן בו עצר מלכת .המתחם משלב תכנון חדשני,
אדריכלות מצועצעת וג'ונגל מעשה ידי אדם ,עם כל הדרוש לחופשה בלתי נשכחת:
מלונות פאר ,מסלולי גולף ברמה בינלאומית ,מרכז בידור מהודר (הסופרבול) ,בתי קזינו
נוצצים וגלים כחולים שמלחכים חופים נטועי דקלים.

כוכבים מדגישים אתרים
מומלצים במיוחד.

District Six Museum. 25a Buitenkant
 .Stמפה  .B2 5טל' .021-466-7200

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  384ועמ' 398-99
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במחוזנג וסאן
חאּוט
סאן סיטי הוא נווה מדבר מעשה ידי אדם ֶ
הצפון־מערבי

יער גשם מעשה ידי אדם בסאן סיטי

 8שמורת בעלי־החיים
סּברך
ּפילאנֶ ֶ
 .Pilanesberg Game Reserveמפת
כבישים  .D2עקבו אחר השילוט מסאן
סיטי בכביש  ,R565או סעו בכביש R510
ופנו אל  .Mogwaseטל' 014-555-
 .1600פתוח מדי יום 6:00-18:00
(שעות הפתיחה משתנות)O 8 & .
{ ∑ parksnorthwest.co.za/
pilanesberg

הפארק העגול שוכן במכתש
של הר געש פרהיסטורי .האזור
כולו מוגבה מעל המישורים,
ואת סכר מאנקוֶ וה ()Mankwe
המרכזי מקיפות שלוש טבעות
של גבעות נמוכות עשויות
מלבה קרושה .השמורה נוסדה
ממניעים כלכליים ,כדי לספק
תעסוקה לאוכלוסייה המקומית
ומוקד עניין נוסף לאורחי סאן
סיטי הסמוכה .השבת בעלי־
חיים לאזור שסבל מרעיית יתר
היה אחד המיזמים השאפתניים
מסוג זה שבוצעו אי פעם בדרום
אפריקה .המיזם המאתגר ,שזכה
לשם ההולם 'מבצע בראשית',
כלל שחרור לטבע של 6000
יונקים מ־ 19מינים .להבטחת
הצלחתו של המיזם ,הוסרו כל
הצמחים הזרים באזור והוחלפו
בצמחייה מקומית ,קווי טלפון
הוזזו ,מבנים חקלאיים נהרסו
ונזקים שנגרמו כתוצאה מבליה
תוקנו .בשמורה חיים כיום בעלי־
חיים רבים; עם הבולטים בהם
נמנים פילים ,קרנפים צרי שפה
וברדלסים .את השמורה חוצים
כבישי חצץ טובים באורך 200
ק"מ ויותר ,ויש בה כמה מחסות

כדור פורח מרחף מעל הּבּושוֶולד
לצפייה בבעלי־חיים .מטיילים
שיישארו ללון כאן יוכלו ליהנות
גם מטיולי ספארי לילה מרגשים.
יש כאן מיני עופות רבים ,בהם
מגוון עופות טורפים .נשר הכף,
מין בסכנת הכחדה ,מקנן בצוקים
התלולים ומקבל את מזונו
סּברך יש
בתחנות האכלה .בּפילאנֶ ֶ
כמה מקומות לינה ,החל בלודג'ים
יוקרתיים כמו Kwa Maritane
Tshukudu Bush ,Resort
 Lodgeו,Bakubung Lodge-
המשקיף אל בריכת היפופוטמים,
עבור בבקתות בונגלו וכלה
באתרי קמפינג נעימים.

פילים צעירים בשמורת ּפילאנֶ סּבֶ רך

 9שמורת בעלי־
החיים מאדיקוֶ וה
 .Madikwe Game Reserveמפת
כבישים  .D2טל' ,018-350-9931
 .071-687-2782פתוח לאורחי הלודג'ים
בלבדmadikwe-game- ∑ .
reserve.co.za

השמורה המשתרעת על שטח
של  750קמ"ר היא המקום
המומלץ בדרום אפריקה לצפייה
בבעלי־חיים ללא חשש הידבקות
במלריה .היא סמוכה לגבול
בוטסואנה ,ומרוחקת שלוש
שעות נסיעה מצפון־מערב
לחאּוטנג ,ושעתיים מסאן סיטי.
ֶ
השמורה הוקמה ב־ 1991בעקבות
מחקר ממשלתי שהוכיח כי
אזור זה של אדמה חקלאית לא
יצרנית עשוי להיות רווחי ומועיל
לקהילות המקומיות אם יוקדש
לשימור .בעשור הבא הושבו
לטבע כ־ 8000בעלי־חיים,
כולל עדר פילים מדרום־מזרח
זימבבואה מוכת הבצורת .כיום
חיים כאן  65מיני יונקים ,בהם
ג'ירפה ,זברה מצויה ,קודו גמלוני,
דלגן ,בובאל הכף ודאמאליסק
הסהר .מבין חמשת הגדולים,
רוב המבקרים כאן זוכים לראות
את האריה ,הפיל והקרנף
רחב השפה ,אך התאו והנמר
נפוצים פחות .מאדיקוֶ וה היא
גם המקום המומלץ בדרום
אפריקה לצפייה בזאב טלוא
שמצוי בסכנת הכחדה .עם
 250מיני הציפורים בשמורה
נמנים ציפורי יערות של אזור
הקלהארי ,כמו המינים laniarius
 atrococcineusוturdoides-
 .bicolorהשמורה מיועדת
בעיקר לתיירים שתקציבם אינו
מוגבל ,ויש בה כ־ּ 15בּוש ֶקמּפים
מפוארים של חופשות ספארי
בנוסח הכל כלול ,כמו בשמורות
הפרטיות הסמוכות לקרוגר.

1
2
3
4
5
6
7

מידע שימושי

אגף התאו
מגדל המלך
סוויטת המדבר והסוויטות הנשיאותיות
מגדל המלכה
אטריום הפילים
כ־ 1,600,000עצים ,שיחים ,צמחים וצמחי
חיפוי קרקע נשתלו בעיר האבודה.
המבואה המקורה מובילה אל הלובי עטור הכיפה.

שימושון
The Palace of the Lost City at
 .Sun Cityמפת כבישים .D2 :כביש
רּוסטנּבֶ רך ,והלאה בכביש
ֶ
 N4אל
 .R565טל' ;014-557-4307
Sun International Central
.011-780-7855 ,Reservations
sun ∑ = - 0 7
international.co.za

2

בכל האתרים החשובים יש גם מסגרת
ובה מידע שימושי לתכנון ביקורכם.

4
3
5

מסלול הגולף של העיר האבודה
מסלול של  18גומות עם מכשול
מים ייחודי בדמות בריכת תנינים
בגומה ה־.13

1

6
7

3

מידע מפורט כל האתרים
החשובים בקייפטאון
מתוארים בפירוט ,כולל כתובות,
מספרי טלפון ומידע שימושי
נוסף .מקרא סמלי המידע מופיע
בדש הכריכה האחורית.

סּברך
כדורים פורחים בּפילאנֶ ֶ
דרך פופולרית לצפייה בבעלי־חיים היא בריחוף בכדור פורח
סּב רך .הריחוף בדממה
מעל שמורת בעלי־החיים ּפילאנֶ ֶ
מוחלטת מעל עדרי בעלי־החיים הרועים בשלווה בתוך מכתש
של הר געש רדום ,הוא חוויה מרשימה .הכדורים הפורחים
שייכים לחברת ( Air Trackersטל' www. ,014-552-5020
,)hotairballoonsafarisa.co.za
ואפשר להזמין כרטיסים במלונות
סּב רך או בלשכת המידע
של ּפילאנֶ ֶ
לתיירים ( )Welcome Centreשל
סאן סיטי .המחיר כולל ריחוף של
שעה (הכדורים ממריאים ממרכז
השמורה) ,ולאחר מכן טיול ספארי
ברכב וארוחת בוקר באחד הלודג'ים.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  389-90ועמ' 408-410

סוויטת המדבר
אחת הסוויטות המפוארות במלון (Desert
 ,)Suiteהמתהדרת בחיפויי עץ אלון,
ספרייה ובר פרטיים ונופים רחבי יריעה.

פתוח ב'-שבת - 8 & .9:00-16:00
∑ districtsix.co.za

עד שנות השבעים של המאה
העשרים ,חיו ברובע השישי של
קייפטאון כעשירית מתושבי
העיר .ב־ 1965הכריזה ממשלת
האפרטהייד שהאזור 'לבן' ,על
פי חוק אזורי הקבוצות שנחקק
ב־ .1950ב־ 1968החל פינוי
האזור ,ועד  1982כבר פונו בכוח
מבתיהם יותר מ־ 60,000איש
שהועברו למישורים השוממים
של קייפ פלאטס (ראו עמ'
 ,)158-59במרחק  25ק"מ
מכאן .המוזיאון שנפתח ב־1994
מוקדש להנצחת אירועי עידן
האפרטהייד ולשימור מורשתו של
רובע שש טרום הפינוי .האוסף
המרתק כולל מסמכים ישנים,
תצלומים ,קטעי וידיאו ושרידים
מהאזור ,כמו שלטי רחוב .אפשר
לסייר במוזיאון באופן עצמאי
או להצטרף לסיור בהדרכת
אחד מתושבי הרובע ההרוס.

 2 .לודג' העבדים איזיקֹו
המוצגים במוזיאון מוקדשים
לתולדותיו של המבנה הקולניאלי,
בין המבנים העתיקים בקייפטאון.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  384ועמ' 398-99

 4מוזיאון רובע שש

.City Hall. Darling St ,Grand Parade
מפה .C2 5
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ST

E

AL

W

 .לֹונג סטריט
הרחוב הישן והשמור היטב
( )Long Streetרצוף מבנים
ויקטוריאניים אלגנטיים עם
מרפסות נאות מברזל חשיל.

Government
Avenue
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דיוקנה של גברת ,פראנס האלס ()1640

Marokolong

Mabaalstad
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ָא ֶדרלי סטריט
הרחוב ( )Adderley Streetמוביל
מהגנים אל רצועת החוף .בטרפלגר
ּפלֵ ייס ( )Trafalgar Placeיש דוכני
פרחים קבועים.

אוסף מיכאליס

Pienaarsrivier

W

Silkaatskop

Blairbeth
Kromellenboog Dam

מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית

2

אוסף האמנות החשוב נוסד ב־ ,1914בעקבות תרומתו של סר
מקס מיכאליס שכללה  68יצירות שאספו ליידי פלורנס פיליפס
וסר יּו לֵ יין .הגלריה נפתחה רשמית שלוש שנים לאחר מכן,
וכיום יש בה  104ציורים ו־ 312רישומים .היא כוללת יצירות
מאת פראנס האלס ,רמברנדט ,פאן ֵד ֵי יק ,דוד ֶט נירס הבן ,יאן
סט ֶיא ן ווילֶ ם פאן ֶא לסט .האוסף קטן אמנם בהשוואה לאוספים
ִ
של גלריות בינלאומיות ,אך הוא משמש מקור מידע חשוב על
התפתחות הציור ההולנדי והפלמי במשך  200שנה .אחת היצירות
הנודעות באוסף היא דיוקנה של גברת של פראנס האלס.

עמק הגלים בסאן סיטי

s
nd
Ela
Siyabuswa

Radium

Klipvoor
Dam

שמורת בעלי החיים
מאדיקוֶ וה

Nietverdiend

שמורת בעלי החיים
סּברך O
ּ 8פילאנֶ ֶ

) 1687מ'(

סאן

itf

9

ההיסטוריה מתעוררת לחיים בגולד ריף סיטי

מפת האזור מציגה את
רשת הכבישים הראשיים,
ומעניקה מבט כללי אל האזור.
כל האתרים החשובים מסומנים
וממוספרים .באותו עמוד תמצאו
גם טיפים שימושיים על הגעה
לאזור ודרכי תחבורה בו.

HIG

RU

מפת רחובות מאוירת תקנה
לכם מבט ממעוף הציפור
על האזור התיירותי הנסקר.

 | 128קייפטאון

R33

Leeuport

Nutfield
Settlers

er
Bi
Northam

Ganskuil

Ramotswa

כל אזור בדרום אפריקה אפשר לזהות
בקלות בעזרת הלשונית הצבעונית.
מפתח הצבעים המלא מופיע בדש
הכריכה הקדמית.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  389-90ועמ' 408-410
750

ET

גארדן (ראו עמ'
ֶ
בקֹומּפניס
ֶ
 ,)134-35על שטח שהיה חלק
מהגן .ב־ 1807הוחלט להסב
את הלודג' לצרכים ממשלתיים.
לצורך כך נמכרו עבדים רבים,
ואחרים הועברו לאגף המערבי.
האגפים שפונו הפכו למשרדים.
ב־ 1811הוסב גם האגף המערבי.
אנשי המקצוע שביצעו את
סכּוטה,
ֶ
ההסבה היו הבנאי הרמן
הּפסל אנטון ָא ָנרייט והאדריכל
ָ
לואי מישל טיּבֹו .הלודג' היה
גם משכנם של בית המשפט
העליון ,הדואר והספרייה
הציבורית .בעבר השתרע הבניין
לתוך ָא ֶדרלי סטריט ,אך החלק
בית העירייה הישן ,משכנו של אוסף איזיקֹו מיכאליס
הזה נהרס עם הרחבת הרחוב.
 1אוסף
עם זאת ,החזית המקורית
של האמנות ההולנדית (המאה
בתכנונו של טיּבֹו שופצה
השבע־עשרה) .בין היצירות
איזיקֹו מיכאליס
והושבה להדרה .רשת מוזיאוני
יש דיוקנאות מעניינים במיוחד,
 .Iziko Michaelis Collectionכיכר
שאפשר ללמוד מהם על החברה איזיקֹו אחראית לשיפוץ המבנה
גרינמרקט .מפה  .B1 5טל' 021-481-
והפיכתו לאתר חשוב שמגביר
ההולנדית באותה תקופה.
 .3933פתוח ב'-שבת .10:00-17:00
את המודעות הציבורית לנושאים
נוסף על תצוגת הקבע ,בגלריה
כמו עבדות ,רב־תרבותיות
סגור  1במאי 25 ,בדצ' iziko. ∑ & .מוצגות תערוכות מתחלפות
org.za
והמאבק למען זכויות אדם
מעניינות .בשעות הערב הופכת
בדרום אפריקה .התצוגות על
הגלריה למרכז תרבות ,שבו
המוזיאון שוכן בבית העירייה
תולדות העבדות באזור הכף
מתקיימים קונצרטים של
הישן ,אתר לאומי שנבנה
כוללות לוחות מידע ,תמונות,
מוסיקה קאמרית והרצאות.
ב־ 1755בסגנון הרוקוקו
מפות ותצוגות תלת־ממדיות
המקומי .בשנותיו הראשונות
 2לודג' העבדים
ואורקוליות .התצוגה המוקדשת
שימש המבנה כברגרוואכט
לחיים בלודג' מבוססת על
הֹויס (,Burgherwacht Huys
איזיקֹו
ארכיבים ,ממצאים ארכיאולוגיים
מטה של משמר הלילה) ובית
 Wale st .Iziko Slave Lodgeפינת
וזיכרונות של אנשים שאבותיהם
משפט .ב־ 1839הפך לבית
ָא ֶדרלי סטריט .מפה  .B2 5טל' 021-
היו עבדים באותה תקופה.
העירייה של העיר החדשה.
 .467-7229פתוח ב'-שבת
מול לודג' העבדים נמצאת
לאחר ששופץ ב־ ,1915נמסר
 .10:00-17:00סגור  1במאי25 ,
חרּוטה ֶקרק (Groote
ֶ
הבניין לממשלת האיחוד ושימש
בדצ'iziko. ∑ 7 & .
' ,Kerkהכנסייה
גלריה לאמנות .האוסף המקורי
org.za
הגדולה') .זמן קצר
נתרם לעיר ב־ 1914בידי בעל
לאחר הגעתם לכף
ההון מקס מיכאליס .לאחר מותו הלודג' הוא אחד
קיימו המתיישבים
ב־ ,1932הוסיפה אלמנתו יצירות המבנים העתיקים
ההולנדים תפילה
נוספות לאוסף .האוסף כולל
בקייפטאון .הוא נבנה
על סיפונה של
כמה יצירות הולנדיות ופלמיות
ב־ 1697כבית מגורים
לוח הסבר בלודג'
דרֹומדאריס ,ספינתו של
ֶ
בעלות שם עולמי מתור הזהב
לעבדים שעבדו
העבדים איזיקֹו
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Rust de Winter

מפת האזור כל האתרים
הנסקרים ממוספרים
ומסומנים במפת האזור.
האתרים במרכז העיר מופיעים
גם במפות הרחובות של
קייפטאון (ראו עמ' .)175-83

אוסף איזיקֹו מיכאליס
ּפארייד ובית העירייה
גראנד ֵ
טירת התקווה טובה עמ' 130-31
קֹוּפמאנס-דה וֶ ט
ֶ
בית איזיקֹו

BEACH

0

לודג' העבדים איזיקֹו
מוזיאון רובע שש
מוזיאון איזיקֹו ּבֹו-קאּפ
הגלריה הלאומית איזיקֹו
דרום אפריקה
המוזיאון הדרום
אפריקני היהודי
מוזיאון ופלנטריום
איזיקֹו דרום אפריקה

EE

8

כנסיות
פארקים וגנים
מבנים היסטוריים

QU

2
4

מפת האיתור תסייע לכם לזהות היכן
אתם נמצאים יחסית לשאר חלקי
העיר.

Mokamole

Rooibosbult

ico

במדריך זה מחולקת דרום אפריקה
לעשרה מחוזות ,שלכל אחד מהם
מוקדש פרק נפרד ,ופרק נוסף
מוקדש לקייפטאון .הערים ,העיירות
והאתרים החשובים והמעניינים
ביותר ממוספרים במפת האזור
בתחילת כל פרק.

2

Spanwerk

סכר
מוֹקוֹלוֹ

e
ilg
W

כל האתרים

מוזיאונים וגלריות

Groesbeek

הר השולחן עמ' 136-37

9

Marken

R33

הכנסייה הלותרנית

6

Villa Nora

Lephalale

s

העיר המכונה 'העיר הראשונה'
האם' מחולקת לשלושה
או 'עיר ֵ
אזורי תיירות .לכל אזור מוקדש
פרק משנה משלו ,הנפתח
בסקירת האתרים המומלצים.
הפרק מחוץ למרכז העיר
סוקר מוקדי עניין רבים מחוץ
לעיר .כל האתרים ממוספרים,
ומופיעים במפת האזור .המידע
המפורט על כל אתר מוצג
לפי סדר המספרים במפה.

Monte Christo

בּפרטֹוריָה
בנייני האיחוד ,מושב הפרלמנט ֶ

laba

קייפטאון

ס י ט י ּב ֹו ל

רובע העסקים המרכזי של קייפטאון ( )City Bowlשוכן למרגלות הר השולחן.
את העיר תוחמים ֶדווילס ּפיק ממזרח ולאיֹונס ֶהד ממערב .בין מרכז העיר לבין
האוקיינוס האטלנטי מפרידים נמל מפרץ השולחן וקו החוף ויקטוריה ואלפרד.
תיירים רבים מופתעים למצוא בקייפטאון זירה קולינרית מגוונת ומלהיבה ,וחיי
לילה תוססים במועדונים ובברים של קלֹוף סטריט ( )Kloof streetולֹונג סטריט.
השווקים הפתוחים והדוכנים האפריקניים האתניים הם מוקדי עניין נוספים,
ואוהבי הטבע מוקסמים מהנופים המרהיבים .בטיול ברגל תוכלו להתרשם
מאדריכלות הולנדית מוקדמת ומאדריכלות ויקטוריאנית .עם המבנים
המעניינים נמנים בלו לודג' ( )Blue Lodgeבלֹונג סטריט ,והמבנים של כיכר
הריטג' ( )Heritage Squareבפינת הרחובות שורטמרקט ()shortmarket
ייטנחראכט (.)Buitengracht
ֵוּב ֶ

במטרופולין של יוהנסבורג רבתי חיים כשבעה מיליון איש ,וצפיפות האוכלוסייה באזור
היא הגבוהה במדינה .מבחר האתרים כאן גדל ללא הרף ,ועם מוקדי העניין נמנים
של עצי הסיגלון
מוזיאוניםֹוריָה בפריחה
באוקטובר מתכסים רחובותיה של ֶּפרט
ּפרטֹוריָ ה
להיסטוריית כריית הזהב והן למאבק נגד האפרטהיידֶ .
סגולההן
המוקדשים
המעוגנות בחוקה
את הזכויות
המסמלים
בגילופים
דלתות בית המשפט החוקתי,
סמוך לכביש המהיר  ,N1ושתי הערים מחוברות
ליוהנסבורג,
מצפון
בלבד
מעוטרותק"מ
שוכנת 56
ייפלט .בנסיעה לכיוון צפון־
הה ֶ
כמעט בשל הפיתוח העירוני המואץ באזור ָ
סּברך  -שני אתרים
מערב תגיעו לסאן סיטי ולשמורת בעלי־החיים ּפילאנֶ ֶ
סמוכים ,שכדאי לשלב את הביקור בהם.

Mat
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כל אזור בקייפטאון אפשר לזהות
בעזרת הלשונית הצבעונית.

תחבורה

וּפרטֹוריָה מובילים כבישים ראשיים לכל
מיוהנסבורג ֶ
הכיוונים .הכבישים הישירים שמקשרים בין הערים
מּפרטֹוריָה
הם  N1ו .R21-כביש  N4/R104מוביל ֶ
לכיוון מערב אל סכר הארטּביסּפֹורט ,אתר נופש
סּברך נמצאים
אהוב בסופי שבוע .סאן סיטי וּפילאנֶ ֶ
לּפרטֹוריָה ,וכ־ 170ק"מ מצפון־
כ־ 140ק"מ ממערב ֶ
מערב ליוהנסבורג .אפשר לנסוע לאזור בכמה
דרכים; הדרך הקצרה מובילה לאורך כביש N4
נּברך ,וממשיכה בכביש  50 ,R565ק"מ
מרּוסט ֶ
ֶ
לכיוון צפון־מערב ,עד הכניסה לסאן סיטי.

דרום אפריקה
בחלוקה לאזורים

 .אטריום הפילים ופסל שאוּו
פסלו של שאוּו ,פיל שחי בפארק
הלאומי קרוגר עד מותו בגיל 80
בשנת  ,1982ניצב בחדר גדול
בקצה אטריום הפילים מקורה
הקמרונות.

20

0
מ'

מתחם סאן סיטי
 1הבריכה הגדולה
 2מקדש האומץ
 3הר ההרפתקאות
 4עמק הגלים
 5גשר הזמן
 6מרכז הבידור

מקרא

עמק הגלים

 .ציור התקרה המרכזי
קוטרו של ציור התקרה המעטר את
הכיפה באזור הקבלה  16מ'; נדרשו
 5000שעות להשלמתו.

מזרקת הברדלס
פסל הארד הנהדר מתאר אימפלות נסות בבהלה
מפני ברדלס.

כביש (סלול)
מבנה

אל
סּברך
ּפילאנֶ ֶ

חומת הכפר
2

יער הבאובב

מועדון הגולף
של העיר האבודה

מלון הארמון

1

3
4

אל מלון
Cascades
5
6

h

הבריכה
המלכותית

הגשר המתנדנד
מפלי המערה החבויה
גשר השער
המזרחי הישן

h

בריכת יער הגשם
וההיפופוטמים

האמפיתיאטרון
המלכותי

מקרא סמלים
ראו קפל הכריכה האחורית
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ'  389-90ועמ' 408-410

4

מוקדי העניין העיקריים
של דרום אפריקה מבנים
היסטוריים מתוארים בחתך רוחב
של חלל הפנים שלהם; הפארקים
הלאומיים מלווים במפות שבהן
מסומנים המתקנים ושבילי
ההליכה .מרכזי הערים והעיירות
החשובות מלווים במפות שבהן
מסומנים ומתוארים מוקדי העניין.
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לגלות את דרום אפריקה

דרום אפריקה היא מדינה רחבת ידיים ,המתהדרת במגוון יוצא מן הכלל של מוקדי עניין
לתיירים .תוכלו למצוא כאן שמורות בעלי־חיים מהטובות באפריקה ,קו חוף רצוף חופים
שלווים ,שתי הערים החשובות קייפטאון ויוהנסבורג ,עיירות בנות מאות שנים ,רכסי הרים
נופיים ואחוזות יין מפוארות .עם זאת ,אל תנסו לדחוס למסלול אתרים רבים מדי ,כדי שלא
תבלו את רוב הטיול במכונית .לכן רוב המסלולים המפורטים בעמודים הבאים מוקדשים
כל אחד לאזור אחד בלבד .המסלול הראשון מוקדש ליומיים בקייפטאון ,והמסלול השני -
לעשרה ימים בכף המערבי סביב העיר .שני המסלולים הבאים הם מסלולים של שבוע כל
אחד  -אחד בנתיב הגנים הפופולרי והשני בפארק הלאומי קרוגר .חותמים את הפרק
מסלול של יומיים ביוהנסבורג ומסלול מורחב של  21יום ,שמתחיל בקייפטאון ומסתיים
ביוהנסבורג ,וכולל את גולות הכותרת של כל המסלולים ומוקדי עניין רבים נוספים.
50

אֹוליפאנטס

ס אּב
סאּבי
תחתית

ֶהרמאנּוס

ּפילגרמס ֶרסט
ֶ

מסלול
קרוגר הדרומי
סאּבי

ּפילגרמס ֶרסט
ֶ

דּולסטרֹום

סוואזילנד

חרּוט
סטלֶ נּבֹוש
ֶ
קוֹנסטאנסיה
אחוזת
ליכן
רכ ֶ
ֶפ ֶ
סיימונס
טאון

הגן הבוטאני
קירסטנּבֹוש
ֶ
הלאומי
ָהאּוט ֵּביי

כף התקווה
הטובה

ֶּבטיס
ֵּביי

50

כף ָאגאלֶ ס

0
ק״מ

ואל

דּולסטרֹום

קייפ וידאל

שבוע במדרונות של מּפּומאלאנגָ ה
ובפארק הלאומי קרוגר

• צפייה בכרישים ,פינגווינים ובעלי־
חיים ימיים נוספים באקווריום שני
האוקיינוסים.
• צפייה בנוף המרהיב של הרי
הֹוטנטֹוט הולנד הנשקף מאנדרטת
ֶ
רֹודז.
• טעימת סוביניון בלאן עסיסי או
פינוטאז' בטעם שזיפים בבית
ּבֹושנדאל.
אחוזת ֶ
• טיפוס אל ראש המגדלור הדרומי
ביותר באפריקה בכף ָאגאלֶ ס.

שמורת בעליהחיים
שּושלּואי-אימפֹולֹוזי

שפך נהר
לּושה
סנט ָ

שאקאלנד
א ור

לֶ סּותּו

200

do

דרבן

נ ג'

n

בּפילגרמס ֶרסט ,כפר משוחזר
ֶ
• מסע אל העבר
של כורי זהב מהמאה התשע־עשרה.
• נופיו של נקיק נהר בלייד העצום ושל תצורת
הרונדאבלים מעברו
ֶ
הסלע הנודעת שלושת
האחר.
• טיול ספארי לצפייה באריות ,נמרים ,קרנפים
וחיות בר נוספות בפארק הלאומי קרוגר.
• צפייה בפילים שבאים להרוות את צימאונם
בנהר למרגלות אֹוליפאנטס ֶקמּפ.

le

Ca

0
ק״מ

א ור נג'

דרום אפריקה
האוקיינוס
האטלנטי

האוקיינוס
ההודי
גרהמסטאון

שבוע בנתיב הגנים
ממֹוסל ֵּביי אל אי דובי־הים וצפייה
ֶ
• שיט
בדובים המקסימים.
• גילוי תצורות הסלע מאבן גיר
במעמקיהן של מערות קאנגֹו.
• צדפות טריות היישר מהים ומשקה
מול השקיעה על קו החוף היפהפה
של נָ ייזנָ ה.
• חציית הגשר התלוי המרהיב הנמתח
מעל שפך נהר סטֹורמז המוקף צוקים.

אחוזת
ּבֹושנדאל
ֶ

קייפטאון

 10עשרה ימים בכף
המערבי

יוהנסבורג

מסלול
המפלים סאּבי

רוקודייל
ק

מפת המדרונות
של מּפּומאלאנגָ ה
והפארק הלאומי קרוגר

ערוץ
נהר ּבלֵ ייד

ערוץ
נהר ּבלֵ ייד
חראסקֹוּפ

י

0

שער
ָּפלאּבֹורוָ וה

טארה ֶקמּפ
ָס ָ

סקּוקּוזָ ה

לימּפֹוּפֹו

פראנשהּוק

ק״מ

טא ָּבה
ֶל

אֹוליפאנטס
ֶקמּפ

נמר נח על ענף

0

50

מערות קאנגֹו

ק״מ

פארק הפילים
הלאומי ָאדֹו

אֹוטסהּורן

נּברג ֵּביי
ּפלֶ ֶט ֶ

נָ ייזנָ ה

מפת נתיב
הגנים

ג'ורג'

סטלֶ נּבֹוש
ֶ

א
ֹוליפאנטס

אֹוטסהּורן
Kouga

שפך נהר
סטֹורמז

ייצ'רס
נֵ ֶ
ואלי

יער
דיּפוואלֶ ה
נָ ייזנָ ה

נּברג ֵּביי
ּפלֶ ֶט ֶ
שמורת הטבע שמורת הטבע
'רּבד
ֶפ ֶת ֶ
רֹוּברג
ֶ

מקרא

ג'ורג'
וילדרנֶ ס
ֶ
מֹוסל ֵּביי
ֶ

עשרה ימים בכף המערבי
מסלול מורחב של  21יום
שבעה ימים במדרונות של
מּפּומאלאנגָ ה ובפארק הלאומי קרוגר
שבעה ימים בנתיב הגנים

קייפטאון

מפת הכף
המערבי

מסלול מורחב
של  21יום
• טיול ספארי לצפייה בקרנפים
צרי שפה ורחבי שפה בגבעות
המעוגלות המוריקות של
שמורת בעלי־החיים
שּושלּואי-אימפֹולֹוזי.
• היכרות עם תרבות זולו
המסורתית ,שקמה לחיים
בכפר שאקאלנד.
• ביקור בשוק ויקטוריה סטריט,
שוק ססגוני וריחני בנוסח
הודו ,בעיר דרבן.
• צילום פילים בפארק הפילים
הלאומי ָאדֹו.
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אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

אאּוטשּומאּו 51 Autshumao
ָ
אביב 40
ּבסה קייפ ֶאּפיק Absa Cape Epic
ָא ָ
39
אברהמס ,פיטר Abrahams, Peter
33
ָאגאלֶ ס ,הפארק הלאומי Agulhas
229 National Park
ָאגאלֶ ס ,זרם ,28 Agulhas Current
29
ָאגאלֶ ס (כף ָאגאלֶ ס) Agulhas Bank
229 )(Cape Agulhas
ָאגאלֶ ס ,מגדלור ומוזיאון Agulhas
229 Lighthouse and Museum
ִאגרוף 26
ָאדֹו ,פארק הפילים הלאומי (הכף
הדרומי) Addo Elephant National
254 ,239 ,187 Park
מלונות 387
מסלולים מומלצים 17 ,14 ,10
ספארי 71 ,70 ,69
אדוארד השמיני ,המלך Edward VIII
292
אדריכלות 34-35
עיצוב גמלונים 161
קארּו 357
אדריכלות הולנדית של אזור הכף
35 Cape Dutch architecture
ָא ֶדרלי סטריט (קייפטאון) Adderley
127 Street
ָא ָהל 221 Mesembryanthemums
אֹו סקיר ,בית־החווה (הפארק הלאומי
קארּו) 360 Ou Skuur Farmhouse
אֹואּב ,נהר 373 Auob, River
ָ
אּובֹונגֹו 292 Uvongo
אּובֹונגֹו ,שמורת הטבע של נהר
Uvongo River Nature Reserve
292
אֹוּבֹוסטראנד 248 Oubosstrand
אֹובֶ רּבֶ רך 223 Overberg
אֹודה ליּבֶ רטאס ,תוכנית האמנויות
ֶ
(סטלֶ נּבֹוש) Oude Libertas Arts
ֶ
41 Programme
ֶאוואט ,קפטן פרנסיס Evatt, Captain
252 Francis
אֹוואל ,מסגד (קייפטאון) Auwal
133 ,132 Mosque
וֹונדייל 207 Avondale
ֶא ֵ
אוח וראוקס Eagle-owl, Verreaux’s
112
קאּבריֵיר ,אחוזת (פראנשהּוק)
ִ
אֹוט
204 ,13 Haute Cabrière Estate

אוטובוסים 439
אל נמל־התעופה וממנו 437
ניקּואה ,הרים Outeniqua
אֹוט ָ
ֶ
237 ,234 ,223 Mountains
ניקּואה ,מוזיאון התחבורה (ג'ורג')
אֹוט ָ
ֶ
Outeniqua Transport Museum
242
ניקּואה ,שמורת הטבע
אֹוט ָ
ֶ
242 Outeniqua Nature Reserve
אֹוטסהּורן ,223 ,14 ,11 Oudtshoorn
234 ,232-33
מלונות 386-87
מסעדות 404
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 42
אּוטשוואלָ ה (בירה) 262 Utshwala
אֹויס ,פיטר-דירק Uys, Pieter-Dirk
215
אֹויסטרים ,גידולOyster farming ,
ֶ
244
אוכל ומשקאות
בטיחות 430-31
ּבראי (ארוחת גריל) 395 ,37 ,25
ָ
הטעמים של דרום אפריקה 394-95
חנויות בקייפטאון 169 ,167
מאכלי־ים 214
מאכלים 392-93
משלוחים 393
משקאות 396-97
נסיעות נופיות ברכבת 423
ראו גם מסעדות
אֹוכראּביז פֹולז ,הפארק הלאומי
Augrabies Falls National Park
372 ,368 ,355
ספארי 71 ,69-70
אולבני ,מתחם המוזיאונים
(גרהמסטאון) 256 ,17 Albany
אּולּוסאּבָ ה ,השמורה הפרטית
345 Ulusaba Private Reserve
אולטרא מרתונים 39
ונהייס ,גלריה לאמנות
אֹוליוֶ ֵ
(ּבלּומפֹונטיין) Oliewenhuis Art
ֵ
377 ,376 Gallery
אֹוליפאנטס ,נהר ,214 Olifants River
345 ,220 ,218
הפארק הלאומי קרוגר 342 ,306
אֹוליפאנטס ֶקמּפ (הפארק הלאומי
קרוגר) ,15 ,11 Olifants Camp
343 ,340
(סטלֶ נּבֹוש) Oom
וינקל ֶ
אּום סאמי ֶסה ֶ
198 ,196 ,35 Samie se Winkel
אּומגֶ ני ,פארק הציפורים של נהר
(דרבן) Umgeni River Bird Park
291 ,289
אּומגֶ ני ,שפך הנהר 29 Umgeni
אּומּוזי (קראל של בני זולו) Umuzi
263
אּומזימקּולוואנָ ה ,נהר
293 ,292 Umzimkulwana River

אּומטאמבּונָ ה ,נקיק הנהר
292 Umtamvuna River Gorge
אּומטאמבּונָ ה ,שמורת הטבע
Umtamvuna Nature Reserve
292 ,290 ,270
אּומלאלאזי ,שמורת הטבע Umlalazi
296 Nature Reserve
אּומלאני ּבּוש ֶקמּפ (טימּבאוואטי)
345 Umlani Bush Camp
אּומנגאזי ,שפך הנהר Umngazi
271 Mouth
אומפֹולֹוזי השחור ,נהר Black
298 Umfolozi, River
אּומקּוזֶ ה ,שמורת בעלי־החיים
300 ,76 uMkhuze Game Reserve
אוסטרלופיתקוס אפריקנוס
,47 Australopithecus africanus
49 ,48
אֹוּפיקֹוּפי ּבּושוֶ ולד ,פסטיבל
(נֹורת'אם/לימּפֹוּפֹו) Oppikoppi
Bushveld Festival (Northam/
43 )Limpopo
אופנהיימר ,ארנסט Oppenheimer,
374 Sir Ernest
אופנהיימר ,גן הזיכרון (קימברלי)
Oppenheimer Memorial
374 Gardens
אופנהיימר ,משפחת Oppenheimer
373 family
אופני הרים 417
אופניים ראו רכיבה על אופניים
אופניים ,רכיבה על 421 ,417 ,39
שמורת הטבע ֶדה הֹוּפ 230
נינגסהייס (סוֶ ולֶ נדאם)
ֵ
אּופ
ֶ
230 Oefeningshuis
אופרה 414-15
קייפטאון 174 ,172
(ה)אוקיינוס ההודי ,270 ,229 ,223
283
ה-דראקנסּבֶ רג ,פארק
ֶ
אּוקכאלאמּבָ
uKhahlamba-Drakensberg Park
274-75 ,269
ספארי 71 ,69
אֹוקס ,מפלי (ליד ֵגרייטֹון) Oakes Falls
209
אורג מסכה קטן Weaver, masked
116
אֹורטיליּוס ,אברהם Ortelius,
47 Abraham
אֹוריּבי 105 Oribi
אֹוריּבי ,שמורת הטבע של ערוץ Oribi
,293 ,290 Gorge Nature Reserve
294-95
אורלנדו ,מגדלים (סֹווֶ טֹו) Orlando
319 Towers
אורנג' ,המדינה החופשית Orange
369 ,54 Free State

אורנג' ,נהר ,350 ,220 ,211 Orange
354-55 ,352
חאריּפ ,סכר 365
מדרום לנהר 356-67
מפה 354-55
מצפון לנהר 368-77
אורנג' ריבֶ ר ,יקב ָ(אּפינגטֹון) Orange
372 River Cellars
אֹורּפן ,סכר (הפארק הלאומי קרוגר)
ֶ
343 Orpen Dam
אּושאקה ,העולם הימי uShaka
ָ
286 ,17 Marine World
אֹושלאנגָ ה ,נהר 296 Ohlanga River
אזורי הקבוצות ,חוק Group Areas
159 ,59 Act
אזורי זמן 429
אטלנטי ,אוקיינוס 229 ,223 ,211
(ה)אטלנטי ,החוף (קייפטאון)
151 Atlantic Seaboard
מלונות 384
מסעדות 399-400
(ה)איגוד הבינלאומי לשימור הטבע
ומשאבי הטבע International
Union for Conservation of
77 ,75 Nature
איוּונגּו ,נהר 292 iVungu River
איזיּבֹונגֹו (שירי הלל)32 Izibongo
איזיקֹו ּבֹו-קאּפ ,מוזיאון (קייפטאון)
132 Iziko Bo-Kaap Museum
איזיקֹו ,הגלריה הלאומית של דרום
אפריקה (קייפטאון) Iziko South
,60 ,12 African National Gallery
135 ,134
איזיקֹו ,המוזיאון והפלנטריום של דרום
אפריקה (קייפטאון) Iziko South
African Museum and
135 ,134 ,49 ,12 Planetarium
איזיקֹו ,המרכז הימי (קייפטאון) Iziko
142 Maritime Centre
איזיקֹו ,טירת התקווה הטובה
(קייפטאון) Iziko Castle of Good
130-31 ,121 ,53 ,51 ,12 Hope
איזיקֹו ,לודג' העבדים (קייפטאון)
,59 ,51 ,12 Iziko Slave Lodge
128 ,126
איזיקֹו מיכאליס ,אוסף (קייפטאון)
128 Iziko Michaelis Collection
קֹוּפמאנס-דה וֶ ט ,בית
ֶ
איזיקֹו
(קייפטאון) Iziko Koopmans-De
132 Wet House
(ּפרטֹוריָה) Union
(ה)איחוד ,בנייני ֶ
325 ,313 Buildings
איחוד דרום אפריקה Union of
58 South Africa
איטאלָ ה ,שמורת בעלי־החיים Ithala
298-99 Game Reserve
רספלט ,הפארק הבין-
יי-אייס ריכְ ֶט ֶ
ָא ָ
גבולי Ai-Ais Richtersveld
354 ,350 Transfrontier Park
ספארי 71 ,69

רפֹונטיין 214 Yzerfontein
ֵ
ֵאייזֶ
מסעדות 404
'סדה) 361 Uitkyk
ייטקייק (ניּו ּבֶ ֶת ָ
ֵא ֵ
יילאנדסלאכטה 278 Elandslaagte
ֶ
ֵא
(וילדרנֶ ס) Island Lake
איילנד ,אגם ֶ
242
איימי ּביל ,אנדרטה לזכר (גּוגּולֶ טּו)
159 Amy Biehl Memorial
אילנד מצוי 100 Eland, common
אימלמן ,טרבור Immelman, Trevor
39
אימּפי (לוחמי זולו) 278 Impis
אימפלה ,331 ,307 ,102 ,77 Impala
341
אינטרנט 434
איניָאנגָ ה (מטפל בצמחי מרפא)
297 Inyanga
איסאנגֹומה (ידעונית) 297 Isangoma
ָ
איסאנדלוואנָ ה ,קרב Isandhlwana,
278 ,56-57 Battle of
איסט לונדון 270 East London
מלונות 388
מסעדות 406
נמל־התעופה 436
איסט לונדון ,מוזיאון East London
270 Museum
איסימאנגאליסֹו ,פארק הביצה
,17 iSimangaliso Wetland Park
300-301 ,261 ,73 ,29
מפה 301
ספארי 71 ,69 ,68
איּפיקה ּבּוש ֶקמּפ (סּפיּונקֹוּפ) Iphika
ָ
279 Bush Camp
אירמה שטרן ,מוזיאון (קייפטאון)
162-63 Irma Stern Museum
אירסטה ,נהר 201 ,199 Eerste River
ֶ
אכסניות 382
אכסניות נוער 382
לגֹואה ,מפרץ (ּפֹורט אליזבת')
ָא ָ
253 ,252 Algoa Bay
ָאלֹו רידג' ,שמורת הטבע ובעלי־החיים
Aloe Ridge Nature Game
323 Reserve
אליזבת' ,המלכה האם Elizabeth,
136 The Queen Mother
אליפות דרום אפריקה הפתוחה בגולף
39 South African Open
אלכוהול
בחופים 427
נהיגה בשכרות 440
ראו גם בירה ,יין
אלכסנדר ,מפרץ Alexander Bay
354
אלכסנדריה 255 Alexandria
אלכסנדריה ,יער Alexandria Forest
255
אלכסנדריה ,מסלול הליכה
255 Alexandria Hiking Trail
ָאלֶ מאנסקראל ,סכר Allemanskraal
377 Dam

(ּפילגרמס ֶרסט) Alanglade
ֶ
אלֶ נגלֵ ייד
336
ֶאלס ,ארני 200 ,39 Els, Ernie
אלפרד ,דוכס אדינבורו וסקסה-
קובורג-גותה 139 Alfred
אלפרד ,רציף (קייפטאון) Alfred
142 ,139 Basin
ָאמאטֹולָ ה ,הרים Amatola
365 Mountains
ָאמאנזימטֹוטי 293 Amanzimtoti
אמבולנסים 431
(ה)אמנויות הלאומי ,פסטיבל
(גרהמסטאון) National Arts
257 ,43 Festival
אמנויות חיות (יוהנסבורג) Arts Alive
40
אמנויות ראו אמנות ומלאכות־יד
אמנות ומלאכות־יד
זולו 262
(חאּוטנג) 323
ֶ
מסלול התנינים
מסלול פנים הארץ 279
מרכז מלאכות־יד ּפיק (ּפיגס ּפיק)
347
ֶנדבֶ לֶ ה 324
סדנת מלאכות־יד ֶרד ֶשד (קייפטאון)
169 ,166
קניות 413 ,169 ,167
רשד (קייפטאון)
וֹוט ֶ
שוק מלאכות־יד ֶ
169 ,166
ראו גם מוזיאונים וגלריות
ָאמשלאנגָ ה (דרבן) ,291 Umhlanga
296
מלונות 389
מסעדות 408
אן פאן ֵדייק ,מרכז הברדלסים Ann
323 van Dyk Cheetah Centre
אנגלו אמריקן ,315 Anglo American
374 ,351 ,316
אנגליה-זולו ,מלחמת (Anglo- )1879
262 Zulu War
אנגלית ,שירה וסיפורת 33
ֶא ֶנדרּבֶ רך ,מסעדות 407 Underberg
(ה)אנדרטה הלאומית לנשים ומוזיאון
מלחמת האנגלים והּבּורים
(ּבלּומפֹונטיין) National Women’s
ֵ
Memorial and Anglo-Boer War
376 Museum
אנדרטה לזכר מתיישבי 1820
(גרהמסטאון) 1820 Settlers
257 Monument
ָאנדריסוֵ וייל 373 Andriesvale
אנטילופה איילית 105 Rhebok, grey
אנטילופות 100-105
אנטילופת סוס קצרת קרן Roan
307 ,101 antelopes
אנטילופת סוס שחורה Sable
306 ,101 antelopes
אנפת גוליית 111 Heron, Goliath
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ָא ָנרייט ,אנטון Anreith, Anton
גזוזטרת ֶדה קאט (טירת התקווה
הטובה איזיקֹו) 51
חרּוט קֹונסטאנסיה 160
חרּוטה ֶקרק ,הכנסייה הגדולה
ֶ
(קייפטאון) 129 ,127
כנסייה לותרנית (קייפטאון) 132
לודג' העבדים איזיקֹו (קייפטאון)
128
ֶאנת'ֹובֶ ן ,דיק 201 Enthoven, Dick
אסיאתים 37
ּברידה ,ליד
ָאּפ ֶדה קריק (נהר ֶ
סוֶ ולֶ נדאם) 41 Up the Creek
ָאּפינגטֹון ,369 ,355 ,350 Upington
372
מלונות 391
מסעדות 411
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 40
ָאּפיס ,נהר 324 Apies, River
אפרטהייד 58-59 ,47 ,26 ,24
מוזיאון האפרטהייד (יוהנסבורג)
317 ,59 ,16 Apartheid Museum
מוזיאון רובע שש (קייפטאון) 129
סֹווֶ טֹו 318
סופו של המשטר 23
ספרות 33
עיירות השחורים של קייפ פלאטס
158-59 Cape Flats townships
שפת אפריקאנס תחת משטר
האפרטהייד 33
תנועת ההתנגדות לאפרטהייד ,60
318 ,315 ,159
אפריקאנס ,אנדרטה לשפת (ּפארל)
Afrikaans Language Monument
206
אפריקאנרים 37 Afrikaners
אפרטהייד 58
אפריקאנס 60 ,24
ּבלּומפֹונטיין 376
ֵ
המוזיאון הלאומי לספרות
(ּבלּומפֹונטיין) 376
ֵ
אפריקאנס
לאומיות 59
מסלול שדות הקרב (קוואזולו-
נאטאל) 278
ספרות 32-33
תרבות 26
(ה)אפריקני ,הקונגרס הלאומי African
,27 ,26 )National Congress (ANC
61 ,60
אפריקנית ,לאומיות 58-59
אפריקנית ,מוסיקה ,174 ,172-73
415
אקווריומים
אקווריום שני האוקיינוסים
(קייפטאון) 143 ,142 ,140 ,10
אּושאקה 286 ,17
ָ
העולם הימי
עולם המפרץ (ּפֹורט אליזבת') 253
אקלים 44-45
בתי־גידול 72
מתי לנסוע 426
ספארי 66
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ארבעת מעברי ההרים ,טיול נהיגה
,231 ,223 Four Passes Tour
234-35
ארז ,עצים
סידרּבֶ רג 219
ֶ
קלאנוויליאם 218
אריגה 36
אריות 80-81 ,76
הפארק הלאומי קרוגר ,340 ,305
345 ,343 ,342
(חאּוטנג) Lion Park
ֶ
פארק האריות
323 ,16
קלהארי 373 ,369 ,352
ארמון העיר האבודה (סאן סיטי)
,311 ,304 Palace of the Lost City
328-29 ,326
ארמסטרונג ,גרהם Armstrong,
254 Graham
ארני ֶאלס ,יקב 200 Ernie Els Wines
ארניסטֹון 229 ,224 ,223 Arniston
אש ,מפגעים 431
ֶאשֹווֶ ה ,מסעדות 407 Eshowe
אשרות 426
אתלטיקה 26
אתני ,גיוון 36-37 ,24-25 Ethnic mix
(ּפילגרמס
ֶ
אתר החפירות ,מוזיאון
ֶרסט) 336 Digging Site Museum
אתרי מורשת עולם של אונסק"ו
האי רֹוּבֶ ן 146-7 ,12
מאּפּונגּוּבוֶ וה 339
מעבר ההרים סווארטּבֶ רך 356
רקפֹונטיין 322 ,16
ֵ
סט
מערות ֶ
ה-דראקנסּבֶ רג
ֶ
פארק אּוקכאלאמּבָ
274-75
פארק הביצה איסימאנגאליסֹו
300-301

ב

ּבאטרי ,חוף (דרבן) Battery Beach
ֶ
286
ּבאליטֹו 296 ,291 Ballito
מלונות 389
מסעדות 407
ּבאליטֹו ּפרֹו ,תחרות הגלישה בחסות
ּבילאּבֹונג Ballito Pro Presented by
265 ,43 Billabong
ּבאנזי ,בריכת 299 Banzi Pan
ּבאנטּו ,דוברי 36 ,25 ,24
ספרות 33 ,32
ּבאנטרי ּבֵ יי (קייפטאון) Bantry Bay
151
ּבאסּותּו ,בני 272 ,267 Basotho
בקתות 34
באפאלו ,נהר 270 Buffalo, River
ּבאפאנָ ה ּבאפאנָ ה (נבחרת הכדורגל
של דרום אפריקה) Bafana Bafana
38
מאלאּפה ,המוזיאון הפתוח
ָ
ּבאקֹונֶ ה
Bakone Malapa Open-Air
338 Museum

ּבאקנס ,נהר 252 Baakens, River
ֶ
ּבארּבֶ רטֹון 309 Barberton
ּבארּבֶ רטֹון ,מוזיאון Barberton
334 Museum
ּבארנאטֹוּ ,בארני Barnato, Barney
375
ּבארנארד ,אן Barnard, Lady Anne
162 ,130 ,53
ּבארנארד ,כריסטיאן Barnard,
162 ,60 Christiaan
בבון דובי ,89 Chacma baboons
307
בבונים 89
בטיחות 307
בד-אנד-ברקפסט 383 ,382
בובאל הכף 102 Hartebeest, red
הּ-בּוטה 273 Butha-Buthe
ֶ
ּבּוט
ָ
מלונות 388
בוטסוואנה ,352 ,339 Botswana
373 ,353
בולבול אפריקני Bulbul, black-eyed
116
ּבֹולדרז ,מושבת הפינגווינים Boulders
ֶ
156 ,154 ,13 Penguin Colony
בולוק ,צ'רלס 233 Bullock, Charles
ּבֹולֶ ר ,סטיבן 373 Boler, Stephen
שאקה 61 Boom Shaka
ּבום ָ
ּבֹונט ,מעבר ההרים Bonnet Pass
336
ּבֹונטּבֹוק (דאמאליסק הצבי)
ֶ
217 ,102 Bontebok
ּבֹונטּבֹוק ,הפארק הלאומי Bontebok
ֶ
231 National Park
ספארי 71 ,70 ,69
ּבֹוסּבֹוקראנד 337 Bosbokrand
ּבֹוסי ,שביל (הפארק הלאומי קארּו)
360 Bossie Trail
ּבֹוסמאן ,הרמן צ'רלס Bosman,
40 ,32-33 Herman Charles
ּבֹוסמאן ,סוף השבוע של (חרּוט
מאריקֹו) 40 Bosman Weekend
ּבּוסמאנסקלֹוף ,שביל הליכה
209 Boesmanskloof Hiking Trail
ּבֹופּוטאצוואנָ ה Bophuthatswana
326 ,311
ּבֹופֹורט וֶ וסט ,357 Beaufort West
360
מלונות 391
ּבֹו-קאּפ ,מוזיאון ,ראו איזיקֹו ּבֹו-קאּפ,
מוזיאון (קייפטאון) Bo-Kaap
Museum
ּבֹו-קאּפ (קייפטאון) ,12 Bo-Kaap
133 ,132
בורות מים 76-77 Waterholes
ּבּורים ,מלחמת ראו דרום אפריקה,
מלחמת Boer War
(ה)ּבּורים ,רפובליקות Boer republics
362 ,324 ,311 ,56 ,54
ּבֹורק ,בורות המזל של (ערוץ נהר
ּבלֵ ייד) Bourke’s Luck Potholes
337 ,305 ,15

ּבֹורק ,טום 337 ,305 Bourke, Tom
ּבּושוֶ ולד 31 Bushveld
בושמנס ,נהר 274 Bushman’s, River
ּבֹושנדאל ,בית אחוזה Boschendal
ֶ
,186 ,13 ,10 Manor House
202-203
נהאּוט ,אוויטה
'אּוד ָ
ּבֶ זָ ֶ
215 ,61 Bezuidenhout, Evita
בטיחות 430-31
בטיחות 430-31
אזהרות מסע 427 ,426
הפארק הלאומי קרוגר 307
כרישים 291
נהיגה 440 ,430
נסיעות נופיות ברכבת 423
ספארי 67
בטיחות בשמש 431
ּבֶ טיס ּבֵ יי 226 ,13 Betty’s Bay
מלונות 386
ּביג ּבֶ נד (סוואזילנד) 346 Big Bend
ביגוד
במסעדות 393
חנויות בקייפטאון 169 ,168
כללי התנהגות 427
מה לארוז 426
נסיעות נופיות ברכבת 423
ּבידאּו ,עמק ,218 Biedouw Valley
ָ
221
בידור 414-15
אופרה 415 ,174 ,172
אמנות 415
הזמנת כרטיסים ,414 ,174 ,170
415
חינם 174 ,171
ילדים 174 ,173
מוסיקה 414-15 ,174 ,172-73
מועדונים ,ברים ובתי־קפה ,173
174
מחול 415 ,174 ,172
מטיילים נכים 170-71
מידע 414
קולנוע 414 ,171
קזינו 415
קייפטאון 170-74
תחת כיפת השמיים 171
תיאטרון 414-15 ,174 ,172
בידור חינמי (קייפטאון) 174 ,171
בידור תחת כיפת השמיים (קייפטאון)
174 ,171
ביטיס מתנפח 353 ,107 Puff adder
ּבֵ יין ,אנדרו גֶ דיס Bain, Andrew
223 Geddes
ּבֵ יין ,תומס ,231 ,223 Bain, Thomas
235 ,234
ּבֵ יינס ,תומס ,131 Baines, Thomas
365
בייקר ,הרברט Baker, Sir Herbert
325 ,163 ,147
ּביל ,איימי 159 Biehl, Amy
ביצות 73 ,23

הפארק הלאומי גארדן רּוט
(וילדרנֶ ס) 242-43
ֶ
הפארק הלאומי גארדן רּוט (נָ ייזנָ ה)
237
הפארק הלאומי וֶ וסט קֹואּוסט
216-17
פארק הביצה איסימאנגאליסֹו ,73
300-301 ,261
שמורת הטבע ֶדה הֹוּפ 230
שפך הנהר אורנג' 354
ּביקֹו ,סטיב 270 Biko, Steve
בירה 397
אּוטשוואלָ ה 262
מיטשלִ ,מבשלת (נָ ייזנָ ה) 244
ס.אּ.ב ,.עולם הבירה (יוהנסבורג)
314-15
(ה)בית הוויקטוריאני ,מוזיאון
(ּפילגרמס ֶרסט) Victorian House
ֶ
336 Museum
בית הכלא (האי רֹוּבֶ ן) 147 Prison
בית המשפט הישן ,מוזיאון (דרבן)
287 Old Court House Museum
(ּבלּומפֹונטיין)
ֵ
בית המשפט לערעורים
376 Appeal Court
ּבלאּוּבֶ רג ,קרב Blaauwberg, Battle
53 of
ּבלֹוּבֶ רך 214 Blouberg
מסעדות 403
ּבלֹוּבֶ רכסטראנד Bloubergstrand
214
ּבלּומפֹונטיין ,351 Bloemfontein
ֵ
376-77
מלונות 391
מסעדות 411
מפה 377
נמל־התעופה 436
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 40
ּבלֹוקראנס ,גשר הנהר Bloukrans
247 River Bridge
ּבלֹוקראנס ,נהר Bloukrans River
249 ,248 ,247
בלט (קייפטאון) 174 ,172
(סטלֶ נּבֹוש) Bletterman
טרמן ,בית ֶ
ּבלֶ ֶ
198-99 House
טרמןֶ ,הנדריק Bletterman,
ּבלֶ ֶ
199 Hendrik
ּבלֵ ייד ,נהר ,333 ,305 Blyde River
337
ּבלֵ ייד ,נקיק הנהר Blyde River
337 ,333 ,331 ,15 ,8-9 Canyon
ּבלֵ ייד ,שמורת הטבע של ערוץ הנהר
Blyde River Canyon Nature
337 Reserve
ּבלֵ יידּפֹורט ,סכר Blydepoort Dam
337
ּבלֶ סּבֹוק (דאמאליסק הצבי) Blesbok
102
בנג'י ,קפיצת 417 ,247
ּבֶ נגֶ לָ ה ,זרם ,28 Benguela Current
214 ,211

(ה)בנק הלאומי הראשון
(ּפיטרמאריצּבֶ רג) First National
ֶ
280 Bank
בנקאות 432-33
ּבֶ ֶקט ,דניס 33 Beckett, Denis
בקר של בני הזולו 263 Cattle, Zulu
ּבראי (ארוחת גריל) ,37 ,25 Braai
ָ
395
בראשית ,מבצע (ּפילאנֶ סּבֶ רך)
327 Operation Genesis
ּבֶ רג ,אֹולֹוף מרטינֶ ס Bergh, Olof
199 Marthinus
(סטלֶ נּבֹוש) Bergh House
ּבֶ רג ,בית ֶ
199
ּבֶ רג ,מרוץ הקאנו של נהר (ּפארל)
43 Berg River Canoe Marathon
ּבֶ רג ,נהר 206 Berg, River
ּבֶ רגוויל ,מסעדות 406 Bergville
(סטלֶ נּבֹוש) Burgher
ברגר ,בית ֶ
196 House
ּבֶ רד ,קולונל 164 Bird, Colonel
ּברדאסדֹורּפ 228 Bredasdorp
ֶ
ברדלסים 78 ,76
הפארק הלאומי קרוגר 340-45 ,307
חוות בעלי־החיים קאנגֹו 232
מרכז הברדלסים אן פאן ֵדייק 323
ּבֶ רטראם האוס (קייפטאון) Bertram
35 House
בריאות 430-31
בספארי 71 ,67
מּוטי ,ריפוי מסורתי 297
נסיעות נופיות ברכבת 423
קוואזולו מּוטי (יוהנסבורג) 315 ,16
ּברידה ,נהר ,209 ,208 Breede, River
ֶ
223 ,215
(ה)בריטי ,הצי 156 Royal Navy
בריטית ,אימפריה British Empire
324 ,283
בריטית ,קולוניזציה British
52-53 colonization
ּבריידל וֵ ייל ,מפל (אֹוגראּביז) Bridal
ָ
372 Veil Waterfall
(דראקנסּבֶ רג) Bridal
ֶ
ּבריידל וֵ ייל ,מפל
ָ
335 Veil Waterfall
ייטן Breytenbach,
ּבר ֶ
ייטנּבאךֵ ,
ּבר ֶ
ֵ
32 Breyten
ברים (קייפטאון) 174 ,173
ּברינק ,אנדרה 376 ,33 Brink, André
רך-אן-דאל (הפארק הלאומי קרוגר)
ּבֶ ֶ
342 ,340 Berg-en-Dal
ּבֶ רלין ,מפל 335 Berlin
ברנדי 397
מזקקת רוברטסון קליּפדריפט 209
(סטלֶ נּבֹוש)
מרתף הברנדי פאן רין ֶ
199
ברתולומיאו דיאש ,מתחם מוזיאוני
(מֹוסל ּבֵ יי) Bartolomeu Dias
ֶ
,51 ,50 ,14 Museum Complex
240-41
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בתי הפרלמנט (קייפטאון) Houses of
135 Parliament
קֹומה) Cave Houses
בתי מערות ָ(הה ֶ
272
בתי פרלמנט
ּפיטרמאריצּבֶ רג 280
ֶ
קייפטאון 135
בתי־גידול 72-73
בתי־חולים 431 ,430
בתי־עירייה
גרהמסטאון 256
דרבן 287 ,282
ּפֹורט אליזבת' 251
ּפיטרמאריצּבֶ רג 281 ,269 ,261
ֶ
ּפרטֹוריָה 324
ֶ
קייפטאון 129 ,124 ,121
בתי־קפה (קייפטאון) 174 ,173
בתי־שימוש ציבוריים 429

ג

גאּבֶ ָמה ,אברהם Gabbema,
206 Abraham
ג'אז 415 ,172-73
פסטיבלים ואירועים מיוחדים ,40
43 ,42
קייפטאון 174
גאזאנקּולּו 345 Gazankulu
ג'אסט נוסאנס ,ימאי Just Nuisance,
156 Able Seaman
גארדינֶ ר ,אדריאן Gardiner, Adrian
254
גארדן רּוט גֵ יים לודג' Garden Route
231 Game Lodge
גארדן רּוט ,הפארק הלאומי Garden
Route National Park
וילדרנֶ ס 242-43 ,237 ,71 ,69
אזור ֶ
אזור נָ ייזנָ ה 244-45 ,237 ,71
ציציקאמה ,184-85 ,71 ,69
ָ
אזור
248-49 ,237
מסלולים מומלצים 17 ,14 ,11
ספארי 71 ,69
גביע העולם (רוגבי) ,26 World Cup
162 ,61
'גברת ּפלֶ ס' “49 ”Mrs Ples
(ּפיטרמאריצּבֶ רג)
ג'.ה .אייזקס ,בניין ֶ
280 JH Isaacs building
גוברנמנט אבניו (קייפטאון)
135 Government Avenue
גוברנמנט האוס (קייפטאון)
161 Government House
סת'ּבֶ ה ,מרכז התרבות (לאנגָ ה)
גּוגָ ה ֶ
Guga S’Thebe Cultural Centre
159
גּוגּולֶ טּו 159 Gugulethu
גּוגּולֶ טּו ,אנדרטת השבעה מ
(גּוגּולֶ טּו) Gugulethu Seven
159 Monument
גּודרסֹון דּומאזולו ,לודג' וכפר מסורתי
ֶ
Gooderson Dumazulu Lodge
296-97 and Traditional Village
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מאפיקה 33 Gwala, Mafika
ָ
גוואלה,
גֹויני ,נהר 298 Gqoyeni River
גולד ריף סיטי (יוהנסבורג) Gold Reef
321 ,312 ,57 ,16 City
גולדן גייט היילנדס ,הפארק הלאומי
Golden Gate Highlands National
275 ,260 Park
ספארי 71 ,69 ,68
גולדן מייל (דרבן) ,261 Golden Mile
286 ,265
גולף 421 ,419 ,41 ,39
ארמון העיר האבודה (סאן סיטי)
328
מועדון הגולף היּומוּוד (ּפֹורט
אליזבת') 253
סאן לאמיר 290 San Lameer
סאן סיטי 326
ג'ּומה מאסג'יד ,מסגד (דרבן) Juma
ָ
288-89 Masjid Mosque
גֹומֹו גֹומֹו גֵ יים לודג' (טימּבאוואטי)
345 Gomo Gomo Game Lodge
גֹוקאמה ,שמורת הטבע Goukamma
ָ
243 Nature Reserve
לטנּבֶ רג)
ג'ּוקאני ,שמורת החי (ליד ֶּפ ֶ
Jukani Wildlife Sanctuary (near
247 ,246 )Plettenburg
ג'ורג' 242 George
מלונות 387
מסעדות 404
נמל־התעופה 436
ג'ורג' החמישי ,המלך 155 George V
ג'ורג' השישי ,המלך 136 George VI
ג'ורג' השלישי ,המלך George III
244 ,242
ג'ורג'יאנית ,אדריכלות 35
גורדון ,קולונל רוברט ג'ייקוב Gordon,
365 ,361 Colonel Robert Jacob
גֹורדֹונז ּבֵ יי 223 Gordon’s Bay
גֹורדימר ,נאדין Gordimer, Nadine
ֶ
33 ,32
ג'ורדן ,א32 Jordan, A .
גחניים Genets
גחן הכף 86
גחן מנוקד 86
גיאולוגיה
סידרּבֶ רג 219
אזור הבר ֶ
חצי האי כף התקווה הטובה 122
ג'יי אנד בי מטרופוליטן הנדיקפ ,מרוץ
הסוסים (קייפטאון) J&B
41 ,39 Metropolitan Handicap
קאסל ,269 Giant’s Castle
'ייאנטס ֶ
גָ ֶ
274
גייזר ,האי 228 Geyser Island
ליאנדר סטאר Jameson,
ֶ
ג'יימסון,
56 Leander Starr
ג'יימסון ,פשיטת ,56 Jameson Raid
57
גירית הדבש 86 Honey-badgers
ג'ירף מנומר ,96 Giraffes, Southern
377

הפארק הלאומי קרוגר ,307 ,306
341
גישה לכיסאות גלגלים ראו מטיילים
נכים
מלונות 391
מסעדות 411
גלגויים 88 Bushbabies
גלישה אווירית 421 ,417
גלישת גלים 421 ,418 ,43 ,39
דרבן 264-65
ג'פריז ּבֵ יי 247
ז'רגון 265
גלישת רוח 418
לאנגֶ ּבאן 217
גלֶ ן ,חוף (קייפטאון) 151 Glen Beach
גלֶ ן ֵריינֶ ן ֶרסט ֶקמּפ Glen Reenen
275 Rest Camp
(ה)גלריה הלאומית של דרום אפריקה
ראו איזיקֹו ,הגלריה הלאומית של
דרום אפריקה (קייפטאון) South
African National Gallery
גלריות לאמנות ראו מוזיאונים וגלריות
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
ג'מאל ,אשרף 33 Jamal, Ashraf
גמלונים 161
גן עדן לשימפנזים 334 Chimp Eden
גנדי ,מהאטמה Gandhi, Mahatma
57
כיכר גנדי (יוהנסבורג) Gandhi
316 Square
פסלים 316 ,288 ,280
גנו 103 Wildebeest
גנון כחול 89 Blue monkeys
גניבות 430
גני־חיות
(ּפרטֹוריָה)
הפארק הזואולוגי הלאומי ֶ
324
יוהנסבורג 317
ראו גם אקווריומים; שמורת טבע
ובעלי חיים; החי והצומח
גנים בוטאניים ראו פארקים וגנים
(ה)גנים ,נתיב ,23 Garden Route
242-49 ,237 ,186
מסלול מורחב של  21יום 17
שבעה ימים בנתיב הגנים 14 ,11
גנים ראו פארקים וגנים
ג'נקינס ,ג'פרי 33 Jenkins, Geoffrey
גסטהאוסים 383 ,382
ג'פריז ּבֵ יי 247 Jeffreys Bay
גרהם ,קולונול ג'ון Graham, Colonel
256 John
גרהמסטאון ,53 ,17 Grahamstown
256-57
מלונות 387
מסעדות 404
מפה 257
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 43
ראו גם נתיב הגנים אל גרהמסטאון
(סטלֶ נּבֹוש) Grosvenor
גרֹובֶ נֹור ,בית ֶ
199 House

ֵגריי ,ג'ורג' 135 Grey, Sir George
ֵגרייט פיש ,מוזיאון נהר (קראדֹוק)
364 Great Fish River Museum
ֵגרייט פיש ,נהר 257 Great Fish
ֵגרייט פיש ,שמורת הטבע של נהר
Great Fish River Nature Reserve
257
ֵגרייט קארּו ראו קארּו Great Karoo
ֵגרייט ֵקיי ,נהר 270 Great Kei River
ֵגרייטֹון 209 Greyton
לּושה ,פארק הביצה ראו
ייטר סנט ָ
ֵגר ֶ
איסימאנגאליסֹו ,פארק הביצה
Greater St Lucia Wetland Park
גרין פוינט (קייפטאון) Green Point
150
מגדלור 229
מלונות 384
מסעדות 400

ד

דאּבֶ ל ָמאּות' 270 Double Mouth
דאמאליסק הסהר 102 Tsessebe
דאנדי ,מלונות 388 Dundee
דאקאנֶ ני ,עמק 299 Dakaneni Valley
דארוואל ,דניס 163 Darvall, Denise
דארט ,ריימונד 48 Dart, Raymond
דארלינג 215 Darling
מסעדות 403
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 40
דג ממין atractoscion aequidens
153
דג ממין rhabdosargus globiceps
153
דג ממין chrysoblephus laticeps
153
דגה ,אדגר 280 Degas, Edgar
דגי חכה 153 Linefish
דגים
דגי החכה של הכף המערבי
Linefish of the Western Cape
153
לטימריה 270
מרוץ הסרדינים 293
יידה ,דֹון פרנסישקּו Almeida,
למ ֶ
ֶדה ָא ֵ
50 ’Dom Francisco d
ֶדה ּבֹורדוֹוק (ּפֹורט אליזבת') The
252 Boardwalk
ֶדה ּבירס 375 ,351 De Beers
גאמה ,ואשקּו Da Gama, Vasco
ֶדה ָ
286 ,283 ,214 ,50
ֶדה הֹוּפ ,שמורת הטבע De Hoop
,224 ,223 ,13 Nature Reserve
230
ספארי 71 ,70 ,69
ֶדה וֶ ט ,מריה 132 De Wet, Maria
ֶדה ּפאס ,אלפרד אDe Pass, Alfred .
160 A
ֶדה פילירס ,אברהם De Villiers,
202 Abraham

ֶדה פילירס ,יאן 202 De Villiers, Jan
ֶדה פילירס ,פאול De Villiers, Paul
202
ֶדה פילירס ,רוקו קארטוזיה De
205 Villiers, Rocco Cartozia
ֶדה קאט ,גזוזטרת (טירת התקווה
הטובה איזיקֹו) ,51 De Kat Balcony
131
ֶדה קלֶ רק ,פרדריק וילם De Klerk,
61 ,60 ,26 ,24 Frederik Willem
ֶדה קראגס ,מלונות 387 The Crags
דו חיים 106
דּו טֹויצקלֹוף ,מעבר ההרים Du
208 Toitskloof Pass
דּו ּפלֶ סיס ,פ.ג32 Du Plessis, PG .
דואר 434-35
דובדבנים ,פסטיבל (פיקסברג)
40 Cherry Festival
(מֹוסל ּבֵ יי) Seal Island
דובי הים ,אי ֶ
241 ,14 ,11
דּוגאן-קרֹונין ,אלפרד Duggan-
374 Cronin, Alfred
דּוגאן-קרֹונין ,גלריה (קימברלי)
374 Duggan-Cronin Gallery
ֶדווילס ּפיק (קייפטאון) Devil’s Peak
122
דוֶ ָוסה ,שמורת הטבע Dwesa Nature
270 Reserve
דוכיפת אפריקנית Hoopoe, African
114
וֹולטרּוס 334 Dull, Wolterus
דּולֶ ,
דּולסטרֹום 334 ,15 Dullstroom
מלונות 390
פסטיבל החורף 43
דּולסטרֹום ,שמורת הטבע של סכר
Dullstroom Dam Nature Reserve
334
דולפינים 248 ,247 ,29
צפייה 190
(ה)דולפינים ,בריכת (טירת התקווה
הטובה איזיקֹו ,קייפטאון) Dolphin
130 Pool
דֹונקין ,אליזבת' Donkin, Elizabeth
252 ,250
דֹונקין ,מגדלור (ּפֹורט אליזבת')
252 ,250 Donkin Lighthouse
דֹונקין סטריט (ּפֹורט אליזבת')
250 Donkin Street
ראפיין Donkin, Sir Rufane
דֹונקיןֵ ,
252 ,250 ,151
דֹונקין ,שמורת (ּפֹורט אליזבת')
252 ,250 Donkin Reserve
(ּפיטרמאריצּבֶ רג)
דּוסי ,מרוץ הקאנו ֶ
41 Dusi Canoe Marathon
דוקרן Grysbok
הכף 105 Cape
שארפי 105 Sharpe’s
דוקרן הסטינבוק 105 Steenbok
דורבן הכף 98 Porcupine, Cape

דֹורנהּוק ,קוטג' (הפארק הלאומי
מאונטן זברה) Doornhoek
364 Cottage
(סטלֶ נּבֹוש) Dorp Street
דֹורּפ סטריט ֶ
197
ִדי ָאיילאנד ָ(אּפינגטֹון) Die Eiland
372
ייסה (קראדֹוק) Die
ייסה ָ
ִדי ֵט ֵ
364 Tuishuise
דיאגונָ ל סטריט (יוהנסבורג) Diagonal
315 Street
דיאש ,ברתולומיאו Dias,
155 ,51 ,50 Bartolomeu
(מֹוסל ּבֵ יי)
מתחם המוזיאונים ֶ
240-41
דיג
ָהאּוט ּבֵ יי 152
החוף המערבי 214 ,211
ֶהרמאנּוס 226
חופשות נושא 421 ,417
מלכודות דגים מקני סוף reed
283 fishtraps
נָ ייזנָ ה 244
דיוואלי (דרבן) 40 Diwali
דיוקנה של גברת (האלס) 128
ייאר ,האי 228 Dyer Island
ָד ֶ
ֵדיינגֶ 'ר פוינט 228 ,29 Danger Point
ָדייקר ,האי ָ(האּוט ּבֵ יי) Duiker Island
152
דינגאנֶ ה (מנהיג זולו) ,53 Dingane
54
דינגיסוואיֹו 53 Dingiswayo
דינוזאורים ,עקבות מאובנות 273
דיּפוואלֶ ה ,תחנת היער (נָ ייזנָ ה)
245 ,14 Diepwalle Forest Station
דירות להשכרה 383 ,382 ,381
דלגן 373 ,360 ,104 Springboks
להיים 200 ,194-95 Delheim
ֶד ָ
ֶדלוויל ,יער (צרפת) 58 Delville
דלֹומֹו ,הרברט 33 Dhlomo, Herbert
דלק 440
דלק 440
דלקרן המושק 104 Suni
דמוקרטיה 60-61 ,47 ,26-27
דראם ,כתב העת 320 Drum
דראקנסּבֶ רג ,267 ,23 Drakensberg
ֶ
331 ,272 ,268
מדרון 336 ,335 ,306
נופים 31
ה-דראקנסּבֶ רג
ֶ
פארק אּוקכאלאמּבָ
274-75 ,269 ,71 ,69
פעילויות חוץ 418 ,416
דראקנסּבֶ רג
ֶ
ראו גם החוף הפראי,
ופנים הארץ
דרבן ,284 ,283 ,282 ,261 Durban
286-89
גלישת גלים 264-65
החוף הצפוני והדרומי 290-91
מלונות 389
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דרבן ,המשך
מסלולים מומלצים 17
מסעדות 407
מפה 287
נמל־התעופה 436
פסטיבלים ואירועים מיוחדים ,39
43 ,42 ,40
תחבורה ציבורית 439
דרבן ,בנג'מין D’Urban, Benjamin
286
דרבן ,גלריה לאמנות Durban Art
287 Gallery
דרבן ,הגן הבוטאני Durban Botanic
289 Gardens
דרבן וזולולנד Durban and Zululand
282-301
אקלים 45
מלונות 389
מסעדות 407-408
מפה 284-85
תחבורה 285
דרבן יולי (מרוץ סוסים) Durban July
39
דרום אפריקה ,איגוד שירותי התיירות
של (סאטס"א) Southern African
Tourism Services Association
71 ,66 )(SATSA
דרום אפריקה הרב־תרבותית
36-37 Multicultural South Africa
דרום אפריקה ,התיאטרון הממשלתי
(ּפרטֹוריָה) South African State
ֶ
324 Theatre
דרום אפריקה ,מלחמת South
324 ,279 ,56-57 African War
אנדרטה (חראף-רינֶ ט) 362
האנדרטה הלאומית לנשים ומוזיאון
מלחמת האנגלים והּבּורים
(ּבלּומפֹונטיין) 376
ֵ
מסלול שדות הקרב 278
(ה)דרום אפריקני ,המוזיאון היהודי
(קייפטאון) South African Jewish
135 ,134 Museum
(ה)דרום אפריקני ,טורניר הגולף
39 South African Golf Tour
(ה)דרום אפריקני ,מצפה הכוכבים
South African Astronomical
163 Observatory
דרום אפריקנית ,רפובליקה Zuid-
309 Afrikaansche Republiek
(ה)דרומי ,החוף (דרבן וזולולנד)
292-93 South Coast
(ה)דרומי ,הכף Southern Cape
222-35
אקלים 44
מלונות 386-87
מסעדות 403-404
מפה 224-25
תחבורה 224
דרֹונגֹו אפריקני Drongo, fork-tailed
115
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דרֹוסטדי (חראף-רינֶ ט) ,359 Drostdy
363
דרֹוסטדי (סוֶ ולֶ נדאם) ,230 Drostdy
231
דרֹוסטדי ,שער (גרהמסטאון)
256 Drostdy Gateway
דרזדן ,מוזיאון הבית והחנות
(ּפילגרמס ֶרסט) & Dredzen Shop
ֶ
336 House Museum
דריל הֹול (ּפֹורט אליזבת') Drill Hall
251
דריקֹוּפה ,פסגות (הפארק הלאומי
ֶ
קארּו) 360 Driekoppe peaks
דרכונים 426
דת 25

ה

ָהאּוויק 281 ,279 Howick
מסעדות 406
ָהאּוויק ,מפל 281 Howick Falls
ָהאּוט ּבֵ יי 152-53 ,13 Hout Bay
מלונות 384
ָהאּוט ּבֵ יי ,מוזיאון Hout Bay
153 Museum
האלס ,פראנס ,דיוקנה של גברת
Hals, Frans, Portrait of a Lady
128
האנטאם ,פסטיבל הבשר (קאלפיניה)
43 Hantam Vleisfees
האני ,כריס 319 Hani, Chris
האניגָ ייד ֶקמּפ (מאניֶילֶ טי)
345 Honeyguide Camp
הארּבֵ ייסּפֹורט ,סכר Harbeespoort
323 ,311 Dam
הארולד פורטר ,הגן הבוטאני הלאומי
(ּבֶ טיס ּבֵ יי) Harold Porter National
226 Botanical Garden
הרי קרישנה ,מקדש ההבנה (דרבן)
Hare Krishna Temple of
289 Understanding
הארקרוויל ,תחנת היערנות (נָ ייזנָ ה)
ֶ
245 Harkerville Forestry Station
הגבלות מהירות 440
קֹומה (לֶ סּותּו) 272 Ha Kome
ָהה ֶ
הֹוּבהאוס ,אמילי Hobhouse, Emily
376
הּוגֶ נֹוט ,מנהרת Huguenot Tunnel
208
הּוגֶ נֹוטים 51 ,50 Huguenots
אנדרטת ההּוגֶ נֹוטים (פראנשהּוק)
205 ,204 Huguenot Monument
ּבֹושנדאל 202
בית אחוזה ֶ
מוזיאון לזכר ההּוגֶ נֹוטים
(פראנשהּוק) Huguenot Memorial
205 ,204 ,51 Museum
פראנשהּוק 205 ,204 ,193
הֹוגסּבאק 365 Hogsback
הודים 37

הּודסּפרייט ,מלונות 390 Hoedspruit
ֵ
הֹוטנטֹוט הולנד ,הרים Hottentot
ֶ
223 Holland Mountains
(ה)הולנדי המעופף Flying
155 Dutchman
(ה)הולנדי המעופף ,פוניקולר (קייפ
פוינט) Flying Dutchman
155 ,154 Funicular
הומו ֶא ֶרקטּוס 48 homo erectus
הומו ספאיינס מודרני homo sapiens
47 sapiens
(דראקנסּבֶ רג)
ֶ
הֹורסשּו ,מפל
335 Horseshoe Falls
הֹורסשּו ,מפל (החוף הפראי)
271 Horseshoe Falls
החלקה על הקרח (קייפטאון) ,173
174
היביסקוס ,חוף 293 Hibiscus Coast
ֶהיָה ,חוות הספארי Heia Safari
323 Ranch
היּומוּוד ,חוף (ּפֹורט אליזבת')
253 Humewood Beach
היּומוּוד ,מועדון הגולף (ּפֹורט
אליזבת') Humewood Golf Club
253
ָהייגֵ ייט ,חוות היענים (אֹוטסהּורן)
Highgate Ostrich Show Farm
233 ,225 ,14
ֵהייז ,ג'ורג' 324 Heys, George
ֵהייזיוויּו ,מלונות 390 Hazyview
מסעדות 410
ָהיימוויל ,מסעדות 406 Himeville
ייפלט 369 ,73 Highveld
ָה ֶ
(ּפרטֹוריָה) Palace of
היכל הצדק ֶ
324 Justice
הילטון 279 Hilton
הילטֹוּפ ֶקמּפ (שמורת בעלי־החיים
שּושלּואי-אימפֹולֹוזי) Hilltop Camp
298
הילי האצ'ינסון ,מאגר המים
(קייפטאון) Hely-Hutchinson
137 Reservoir
הינדואיסטית ,אוכלוסייה בדרבן 289
היסטוריה 46-61
היסטוריה ,מוזיאון (גרהמסטאון)
256 History Museum
היפופוטם מצוי96-97
היפורליים ,צפרדעים Frogs, tree
106
הכשות ועקיצות 431
הליכה על גחלים (דרבן) Fire-
42 walking
רּוּפרט ,מוזיאון לאמנות
סטר ֶ
ֶה ֶ
(חראף-רינֶ ט) Hester Rupert Art
363 Museum
הקטור פיטרסון ,אנדרטה ומוזיאון
(סֹווֶ טֹו) Hector Pieterson
318 Memorial and Museum

הר השולחן ,הפארק הלאומי Table
Mountain National Park
אזור כף התקווה הטובה ,155 ,154
156
ספארי 70-71 ,69
הרי הקמטים של הכף Cape folded
219 ,186 mountains
הרים ,נופים וצמחייה 31
הריסון ,ג'ורג' 308 Harrison, George
הריסון ,רונלד ,ישו השחור Harrison,
60 Ronald
ֶהרמאנּוס ,222 ,186 ,13 Hermanus
226-27 ,223
מלונות 386
מסעדות 403
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 40
צפייה בלווייתנים 227 ,190-91
ֶהרמֹון ,מלונות 385 Hermon
השכרת רכב 441 ,440

ו

ואטרבֶ רך 338 Waterberg
ֶ
ואל ,נהר 54 Vaal River
וואטס ,ג'ורג' פרדריק Watts, George
163 Frederic
וּודי קייפ 255 Woody Cape
וֹוטרפרֹונט ,חברת Waterfront
ֶ
139 Company
רשד ,שוק מלאכות־יד (קייפטאון)
וֹוט ֶ
ֶ
,166 Watershed Craft Market
169
וולטר סיסּולּו ,הגן הבוטאני הלאומי
Walter Sisulu National Botanical
322 Garden
ווֶ לס ,מייקל 346 Wells, Michael
(סידרּבֶ רג)
וֹולפּבֶ רג ,בקיעים ֶ
219 ,218 Wolfberg Cracks
(סידרּבֶ רג) Wolfberg
וֹולפּבֶ רג ,קשת ֶ
219 ,218 ,212 Arch
ונדה 36 Venda
וֶ ָ
וֹונדרוויּו (ערוץ נהר ּבלֵ ייד)
ֶ
337 Wonderview
וֶ וסט קֹואּוסט ,הפארק הלאומי West
,213 ,210 Coast National Park
216-17
וּוסטר 208 Worcester
ֶ
וּוסטר ,מוזיאון Worcester Museum
ֶ
209 ,208 ,55
וּוסטר ,מרקיז Worcester, Marquis
ֶ
208 of
ווסטרן דיּפ ,מכרה הזהב Western
314 Deep gold mine
וֹוקה ,רישארד 376 Wocke, Richard
ֶ
וֹורדן ,מייג'ור הנרי Warden, Major
ֶ
376 Henry
וורלדז ֶאנד (ערוץ נהר ּבלֵ ייד) World’s
337 End
ויטוואטרסראנד 311 Witwatersrand
ֶ
ויטוואטרסראנד ,אוניברסיטת
ֶ

(יוהנסבורג) University of
314 Witwatersrand
ייטהד ,ג'וזף Whitehead, Joseph
וָ ֶ
252
וֵ ייל ,ויליאם 324 Vale, William
וילאקאזי ב.ו32 Vilakazi, BW .
וילדרנֶ ס (הפארק הלאומי גארדן רּוט)
ֶ
,237 ,71 ,69 ,14 Wilderness
242-43
מלונות 388
מסעדות 405
ויליאם המפריז ,גלריה לאמנות
(קימברלי) William Humphreys
374 Art Gallery
ויליאם ֶפר ,אוסף (קייפטאון) William
131 Fehr Collection
וילכֶ ּבֹום ,עמק (הפארק הלאומי
מאונטן זברה) Wilgeboom Valley
364
וילֶ ם החמישי ,נסיך אוראנז' Willem
365 ,131 V, Prins van Oranje
ּפרטֹוריֹוס ,שמורת בעלי־החיים
וילֶ ם ֶ
Willem Pretorius Game Reserve
377
וינטרהּוק ,הרים Winterhoek
ֶ
215 Mountains
וינטרטֹון 275 Winterton
ֶ
מלונות 389
מסעדות 407
ויצֶ נּבֶ רך ,הרים Witzenberg
215 Mountains
רסטר ,בית הכלא (ּפארל)
ויקטור ֶפ ֶ
61 ,26 Victor Verster Prison
ויקטוריאנית ,אדריכלות 35
נקמנט (דרבן) Victoria
ויקטוריה ֶאמּבָ ֶ
288 Embankment
ויקטוריה ואלפרד ,קו החוף (קייפטאון)
,138-47 ,13 ,12 V&A Waterfront
169 ,166
בידור 174 ,171
מלונות 384
מסעדות 399
מפה 139
מפת רחובות מאוירת 140-41
ויקטוריה וֹורף ,מרכז קניות (קייפטאון)
Victoria Wharf Shopping Centre
141 ,121
ויקטוריה ,מלכת בריטניה Victoria
139
ויקטוריה סטריט ,שוק (דרבן) Victoria
288 ,17 ,10 Street Market
ויקטוריה ,רציף (קייפטאון) Victoria
142 ,139 Basin
ועדת האמת והפיוס Truth and
Reconciliation Commission
61 ,33 )(TRC
ורווט ,קוף 88 ,77 Vervet monkeys
ושקנסקי ,לואי Washkansky, Louis
163

ז

זאב טלוא ,85 African wild dog
307
זאנין 339 Tzaneen
מלונות 391
זבד אפריקני 86 Civets, African
זביליתיים (חיפושיות) Scarab
353 beetles
זברות
הפארק הלאומי קרוגר ,307 ,306
343 ,340
זברת הרים 364 ,357 ,97
זברה מצויה )plains (Burchell’s
284 ,97
זהב 56-57
גילוי 311
המיליונים של קרוגר Kruger
309 millions
כרייה 335 ,311 ,308-309
מרבצי הזהב ,מסלול נהיגה (נָ ייזנָ ה)
245 Goldfield Drive
ּפילגרמס ֶרסט 336
ֶ
תקופת הברזל 49
ז'ּואאּו השני ,מלך פורטוגל Dom
ָ
155 João II de Portugal
זוחלים 106-109
זולו ,בני
איסאנדלוואנָ ה ,קרב 56-57
בקתות כוורת 262
התפשטות קולוניאלית 54-55
כלי נשק 53
גּודרסֹון
לודג' וכפר מסורתי ֶ
דּומאזולו 296-97
מחול מסורתי 263
מלאכות־יד 262 ,36
ממלכה 267
מסלול שדות הקרב 278
צבא 283
קראל (כפר) 263
ריפוי מסורתי 297
שאקאלנד 297
שירה במקהלה 25
תרבות 262-63
זולולנד ראו דרבן וזולולנד
זּומה ,ג'ייקוב 61 ,27 Zuma, Jacob
ָ
זימבבואה 339 Zimbabwe
זימבבואה הגדולה Great Zimbabwe
339
זיקיות 106
זירּבֶ רג ,הרים 254 Zuurberg
זנב סנונית ,פרפר Christmas
77 butterfly
(ה)זקיף ָ(האּוט ּבֵ יי) The Sentinel
152 ,123
זרזיר בקר 77 Oxpeckers
זרמים באוקיינוס 28-29
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ח

חאּוטנג ומּפּומאלאנגָ ה Gauteng
ֶ
302-47 and Mpumalanga
חאּוטנג וסאן סיטי 310-29
ֶ
לימּפֹוּפֹו ,מּפּומאלאנגָ ה וקרוגר
330-47
מסלול מורחב של  21יום 17
מפה 304-305
ספארי ,פארקים לאומיים ושמורת
בעלי־חיים 71 ,69 ,68
שבעה ימים במדרונות של
מּפּומאלאנגָ ה ובפארק הלאומי
קרוגר 15 ,11
חאּוטנג וסאן סיטי Gauteng and
ֶ
310-29 Sun City
אקלים 45
חאּוטנג ,טיול נהיגה 322-23
ֶ
מלונות 389-90
מסעדות 408-10
מפה 312-13
תחבורה 313
חאט ,נהר 361 Gat River
חאנסּבאי 228 Gansbaai
חאריּפ ,נהר 354 Gariep River
חאריּפ ,סכר ,357 ,351 Gariep Dam
365
חבילות נופש 437
חבר העמים הבריטי
60 ,58 Commonwealth
חברה 24-25
חברות טיולי ספארי 71
חברות שילוח 413
חברות שילוח 435
חברת הודו המזרחית ההולנדית
Dutch East India Company
51 ,50 ,47 )(VOC
חראף-רינֶ ט 362
מלאים 133
סוֶ ולֶ נדאם 230
סיימונס טאון 156
פראנשהּוק 205 ,204
(סטלֶ נּבֹוש) 196
ייטהאּוס ֶ
קר ָ
ֵ
חגים לאומיים 43
חגים לאומיים 43
חוברה אפריקנית 113 Bustard, Kori
חּודרטרֹו ,סכר Goedertrou Dam
ֶ
297
חוות
חיטה 215
יענים 234 ,233 ,232 ,223
מדבר קלהארי 353
סווארטלנד 215 Swartland
קנה סוכר 289 ,285 ,283
חּוכאּפ ,שמורת הטבע Goegap
221 Nature Reserve
ספארי 71 ,70 ,69
חומטיים 106 Skinks
(ה)חוף הפראי ,267 ,260 Wild Coast
270-71

אינדקס | 451
דראקנסּבֶ רג ופנים
ֶ
(ה)חוף הפראי,
הארץ Wild Coast, Drakensberg
266-81 and Midlands
אקלים 45
מלונות 388-89
מסעדות 406-407
מפה 268-69
תחבורה 269
חופים 23
החוף הצפוני והדרומי של דרבן
290-96
כללי התנהגות 427
(ה)חופים המנוגדים 28-29
חופית מגלית Curlew sandpiper
216
חופשות נושא 416-23
חוקה 26-27
חוקי תנועה 440
(ה)חוקתי ,בית המשפט (יוהנסבורג)
310 Constitutional Court
(ה)חור בקיר (החוף הפראי) Hole in
271 ,260 the Wall
(ה)חור הגדול :מוזיאון מכרה קימברלי
Big Hole: Kimberley Mine
375 ,374 ,57 Museum
(ה)חור הגדול (קימברלי) Big Hole
375 ,374 ,371 ,369
חורף 43
חזיר הסבך 99 Bushpigs
חזיר יבלות מצוי Warthogs,
99 common
(ה)חי והצומח 62-117
אזור החוף 28-29
אי הציפורים (לֶ אמּבֶ רטס ּבֵ יי) 215
לטנּבֶ רג) ,246
ארץ הקופים (ליד ֶּפ ֶ
247
בסכנת הכחדה 77
בתי־גידול 72-73
גארדן רּוט גֵ יים לודג' 231
גן עדן לשימפנזים 334
גני קוֶ ונָ ה (סאן סיטי) 327
הר השולחן 136
חווית הספארי 65-71
חוות בעלי־החיים קאנגֹו 232
(חאּוטנג) 323
ֶ
חוות הספארי ֶהיָה
לּושה) 300
חוות התנינים (סנט ָ
חופשות נושא 421 ,419
חיות־הבר של דרום אפריקה 76-77
טורפים וטרף 87
כרישי חוף האוקיינוס ההודי 291
מבצע בראשית (ּפילאנֶ סּבֶ רך) 327
מדבר 352-53
מדריך שטח 75-117
מרכז הברדלסים אן פאן ֵדייק 323
נתיב הגנים 237
ספארי ,פארקים לאומיים ושמורת
בעלי־חיים 68-71
עולם התנינים (סקֹוטּבֶ ָרה) 290
עקיצות והכשות ארסיות 431
(חאּוטנג) 323 ,16
ֶ
פארק האריות

צפייה בלווייתנים ,222 ,190-91
419 ,227 ,223
לטנּבֶ רג)
שמורת החי ג'ּוקאני (ליד ֶּפ ֶ
247 ,246
ראו גם אקווריומים; ציפורים;
שמורת בעלי חיים וטבע; פארקים
לאומיים; גני־חיות חילּבֶ ק ,בית
216 Geelbek Homestead
חילוץ ,שירותי 440-41
(ה)חירות ,אמנת Freedom Charter
319 ,318
(ה)חלון של אלוהים (ערוץ נהר ּבלֵ ייד)
337 God’s Window
חמשת הגדולים 76-77 ,23 Big Five
חנויות אביזרים (קייפטאון) 169 ,168
חנויות מתנות (קייפטאון) 169 ,168
חנויות ספרים (קייפטאון) 169 ,167
חנויות ענתיקות (קייפטאון) 169 ,168
חנויות תכשיטים (קייפטאון) ,168
169
חניה 440
חראסקֹוּפ ,336 ,335 ,331 Graskop
337
מלונות 390
מסעדות 410
חראף ,יאן יאקֹוּב Graaff, Jan Jacob
127
חראפוואטר ,תצורת הסלע
123 Graafwater Formation
חראף-רינֶ ט ,357 ,252 Graaff-Reinet
362-63 ,360 ,359
מלונות 391
מסעדות 411
מפת רחובות מאוירת 362-63
חרדוניים 106 Agamas
נסטיין ,הרים Groot
דראק ֵ
ֶ
חרּוט
204 Drakenstein Mountains
חרּוט מאריקֹו ,פסטיבלים Groot
40 Marico
חרּוט ,נקיק הנהר Groot River
235 gorge
חרּוט קֹונסטאנסיה Groot
160-61 ,13 Constantia
מסעדה 401
חרּוטה סקיר ,בית החולים (קייפטאון)
ֶ
162 ,24 Groote Schuur Hospital
חרּוטה ֶקרק (קייפטאון) Groote Kerk
ֶ
129 ,127
חרּונפלֵ יי 242 Groenvlei
חריזה 36
חרקים
הכשות ועקיצות 431
תכשירים דוחי חרקים 67
חשמל 429
חתול בר אפריקני African wild cat
79
חתול שחור רגל Black-footed cat
79
חתוליים 78-83

ט

ָטאּוז ,נהר 242 Touws River
(ּבלּומפֹונטיין) 48 ,47 Taung
ֵ
ָטאּונג
טאלאנָ ה ,מוזיאון (דאנדי) Talana
278 ,57 Museum
טאנדה טּולָ ה לודג' (טימּבאוואטי)
ָ
345 Tanda Tula Lodge
טאפלּבֶ רך רֹואד (קייפטאון) Tafelberg
ֶ
137 Road
טבלת המרות 429
טבע ,מוזיאון (גרהמסטאון) Natural
256 Sciences Museum
טבע ,מוזיאון (דרבן) Natural Science
287 Museum
טגואן 114 Hamerkop
טּוגֶ לָ ה ,נהר ,267 ,262 Tugela River
283 ,275
טווח המחיר הזול ,מגורים 382
פירן (הפארק הבין-גבולי
טווי ֶר ֶ
קגלגדי) 373 Twee Rivieren
טווידי ,מסעדות 406 Tweedie
(ּבלּומפֹונטיין)
ֵ
טוויטֹורינגקרק
ֶ
376 Tweetoringkerk
טּוטּו ,ארכיהגמון דזמונד Tutu,
,61 ,60 Archbishop Desmond
318
טֹוטיּוס (יאקֹוּב דניאל דּו טֹוי) Totius
32 )(Jacob Daniël du Toit
טּולּבאך 215 Tulbagh
מלונות 386
טּולּבאךֵ ,רייק 52 Tulbagh, Rijk
טולקין ,ג'.ר.ר365 Tolkien, J R R .
טוס וסע 437
טֹוּפ אֹוף אפריקה (יוהנסבורג) Top of
316 ,16 Africa
טופלס ,שיזוף 427
טֹוקאי Tokai
מלונות 385
מסעדות 401
טֹוקארה 201 Tokara
ָ
טוקוס Hornbill
טוקוס נקוד 114 yellow-billed
קלאו אדום פנים Southern
113 ground
טורפים וטרף 87
טחנות רוח 373 ,353
טיּבֹו ,לואי מישל Thibault, Louis
Michel
קֹוּפמאנס-דה וֶ ט
ֶ
בית איזיקֹו
(קייפטאון) 132
דרֹוסטדי (חראף-רינֶ ט) 363
לודג' העבדים איזיקֹו (יוהנסבורג)
128
מוזיאון לזכר ההּוגֶ נֹוטים
(פראנשהּוק) 205
קלּוטה (חרּוט
ֶ
מרתף היין
קֹונסטאנסיה) 160

טיולי נהיגה
ארבעת מעברי ההרים 234-35
חאּוטנג 322-23
ֶ
סטלֶ נּבֹוש 200
חבל היין ֶ
חבל היין ּפארל 207
חצי האי כף התקווה הטובה 154
טיולי נהיגה נהדרים 441
מפלים 335
קּואלנד 220-21
נָ ָמ ָ
שדות קרב 278
טיולים מודרכים
ספארי 71 ,66
תרבות ועיירות השחורים 421 ,420
ראו גם מסלולים מומלצים
ייאנֶ נג (לֶ סּותּו) Teyateyaneng
ייא ֵט ָ
ֵט ָ
272
ֵטיינהֹויס (קייפטאון) 135 Tuinhuys
ֵטייתאם ,גלריה לאמנות Tatham Art
280 Gallery
טימּבאוואטי ,נהר Timbavati River
343
טימּבאוואטי ,שמורת בעלי־החיים
345 Timbavati Game Reserve
מלונות 391
(וילדרנֶ ס)
טימברלייק ,החווה הכפרית ֶ
243 Timberlake Farm Village
רספלט ,שמורת פרחי הבר
טיני ֶפ ֶ
Tienie Versveld Wildflower
220 Reserve
טיסה 436-37
טיפוס סלעים 421 ,416-17
טיפים
חניה 440
במסעדות 392
טירת התקווה הטובה ראו איזיקֹו,
טירת התקווה הטובה (קייפטאון)
טלוויזיה 435
טלפונים 435 ,434
טלפונים ניידים 435 ,434
ֶטמּבֶ ה ,פארק הפילים Tembe
299 ,283 Elephant Park
ספארי 71 ,69
ֶטנירס ,דוד הבן Teniers, David the
128 Younger
טראל ,מייקל 204 Trull, Michael
טראנסקיי 292 ,267 Transkei
ֵ
טריומף (יוהנסבורג) 320 Triomf
טריֶיר ,נהר 337 ,305 Treur River
ִ
טרמיטים 73
טרנסוואל ,רפובליקת Transvaal
311 ,57 ,56 ,55 ,54 Republic
(ה)טרק הגדול ,54-55 Great Trek
208
יובל המאה 58
טרקים וטיולים ברגל 421 ,416
סידרּבֶ רג 219
אזור הבר ֶ
הר השולחן 137
מסלול ההליכה אלכסנדריה 255
ניקּואה (מג'ורג' אל נָ ייזנָ ה)
אֹוט ָ
שביל ֶ
242

שביל ההליכה ּבּוסמאנסקלֹוף 209
שביל הלוטרות 249 ,248
ציציקאמה 249 ,248
ָ
שביל
שביל קראנסהּוק (נָ ייזנָ ה) 245
טרקים ראו טרקים וטיולים ברגל

י

יאורית מצרית 110 Goose, Egyptian
(ה)יהודי ,המוזיאון הדרום אפריקני
(קייפטאון) South African Jewish
135 ,134 Museum
יהלומים 56-57
כרייה (מפרץ אלכסנדר) 354
קימברלי 374-75 ,369 ,351
יּו ֶאקסטֹון ,מוזיאון לצילום
(ּפֹולֹוקוואנֶ ה) Hugh Exton
338 Photographic Museum
יֹוּבֶ רטּ ,פיט 278 Joubert, Piet
יוהנסבורג ,304 ,17 Johannesburg
314-21 ,311
יומיים ביוהנסבורג 16
כריית זהב 308
מלונות 389-90
מסלול מורחב של  21יום 17
מסעדות 408-409
מפה 315
נמל־התעופה 436
פסטיבלים ואירועים מיוחדים ,40
43 ,42 ,41
תחבורה ציבורית 439 ,438
יוהנסבורג ,גלריה לאמנות
Johannesburg Art Gallery
316-17
יוהנסבורג ,גן־החיות Johannesburg
317 Zoo
יוזפין ,טחנת (ניּולֶ נדס) Josephine
162 Mill
יּוטן ,האי 216 Jutten Island
ֶ
נהייג 252 Uitenhage
יּוט ֵ
ֶ
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 41
יּולדן ,בטי 226 Youlden, Betty
ֶ
יולי הנדיקפ ,מרוץ הסוסים (דרבן)
43 July Handicap
יֹונקרסהּוק ,שמורת הטבע
ֶ
Jonkershoek Nature Reserve
199
רסהייס (חרּוט קֹונסטאנסיה)
יֹונק ֵ
ֶ
161 Jonkershuis
יוסוף ,שייח 51 Yusuf, Sheik
יין
קאּבריֵיר (פראנשהּוק)
ִ
אחוזת אֹוט
204 ,13
אחוזת היין סּפיר 201
במסעדות 393
סטלֶ נּבֹוש 200
חבל היין ֶ
חבל היין ּפארל 207 ,206
חבל היין של הכף 193
חנויות בקייפטאון 169 ,167
חרּוט קֹונסטאנסיה 160-61
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יין ,המשך
טֹוקארה 201
ָ
ייצור יין פינוטאז' 188-89
יקב אורנג' ריבֶ ר ָ(אּפינגטֹון) 372
משקאות 396-97
נתיב היין ֶהרמאנּוס 227
וּוסטר 208
נתיב היין והזיתים ֶ
נתיב היין והזיתים סווארטלנד 215
נתיב היין פראנשהּוק 205 ,204
ֶפרכֶ ליכֶ ן 201 ,13
ילדים 429 ,428
בידור בקייפטאון 174 ,173
מלונות 381
מסעדות 393
ספארי 67
ימיות ,שמורות 23
'סדה) Owl
(ה)ינשופים ,בית (ניּו ּבֶ ֶת ָ
361 House
יען
הרגלי אכילה 233
חוות 234 ,233 ,225 ,223
חוות היענים ָהייגֵ ייט 233 ,225 ,14
מצוי 113
ספארי ,חוות היענים (אֹוטסהּורן)
233 ,14
יערות
חופת יער סגורה closed-canopy
72 forest
יער ילידי ,237 indigenous forest
245 ,242
יער ממוזג 30 temperate forest
מוזיאון היערנות (סאּבי) Forestry
334 Museum
יקאנה אפריקנית Jacana, African
114
יריית תותח הצהריים (קייפטאון)
163 Noon Day Gun
ישו השחור (הריסון) The Black
60 Christ
(ה)ישן ,בית הכלא הצבאי
(גרהמסטאון) 256 Old Provost
(ּבלּומפֹונטיין) Old
ֵ
(ה)ישן ,בית הנשיא
376 Presidency
(ה)ישן ,הבית (חראף-רינֶ ט) Old
363 Residency

כ

כדורגל 421 ,419 ,38 ,26
כדורים פורחים 421 ,417
ּפילאנֶ סּבֶ רך 327 Pilanesberg
כדורים פורחים (ּפילאנֶ סּבֶ רך) 327
כוח (לטאה) 107 Monitors
(ה)כחולה ,הרכבת ,422 Blue Train
423
כחל לילכי Roller, lilac-breasted
115
כיכר גרינמרקט (קייפטאון)
,166 ,126 Greenmarket Square
169
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כיכר וולטר סיסּולּו (סֹווֶ טֹו) Walter
319 Sisulu Square
(ּפרטֹוריָה) Church
כיכר צֶ 'רץ' ֶ
324 Square
כיכר קאוֶ ונדיש (קייפטאון)
169 ,166 Cavendish Square
כלבים 84-85
כלי בית ,חנויות (קייפטאון) 169 ,168
כלי נשק ,זולו 263
כללי התנהגות 427
כנסיות
חרּוטה ֶקרק (קייפטאון) 129 ,127
ֶ
(ּבלּומפֹונטיין) 376
ֵ
טוויטֹורינגקרק
ֶ
כללי התנהגות 427
(וּוסטר)
ֶ
כנסייה הולנדית רפורמית
208 Dutch Reformed Church
(חרּוטה
ֶ
כנסייה הולנדית רפורמית
ֶקרק ,חראף-רינֶ ט) Dutch
363 ,362 Reformed Church
כנסייה הולנדית רפורמית (ניּו
'סדה) Dutch Reformed
ּבֶ ֶת ָ
351 Church
כנסייה הולנדית רפורמית (קראדֹוק)
364 Dutch Reformed Church
כנסייה לותרנית (קייפטאון) 132
כנסיית הרועה הטוב (האי רֹוּבֶ ן)
Church of the Good Shepherd
147
(סטלֶ נּבֹוש) 198 ,197
הריין ֶ
כנסיית ָ
כנסיית ֶרגינָ ה מּונדי (סֹווֶ טֹו) 318-19
מיסיון ֶּפלָ ה 355
(סטלֶ נּבֹוש)
אֹון-דהּ-בראק ֶ
ֶ
סנט ֶמריס
198 ,197 St Mary’s-on-the-Braak
(ה)כנסייה ההולנדית הרפורמית ראו
כנסיות
כנסיית ציון ,אסיפת (פיטרסּבֶ רך)
Zionist Church gathering 42
כסף 432-33
כספומטים 432 ,412
כף ָאגאלֶ ס ,29 ,28 Cape Agulhas
229 ,223
מגדלור 229
מסלולים מומלצים 13 ,10
(ה)כף ,המטבח המלאי של אזור
394 Cape Malay cooking
(ה)כף המערבי והדרומי 184-257
אדריכלות 35
החוף המערבי 210-21
הכף הדרומי 222-35
חבל היין של הכף 192-209
מפה 186-87
נתיב הגנים אל גרהמסטאון 236-57
ספארי ,פארקים לאומיים ושמורת
בעלי־חיים 70-71 ,69
עשרה ימים בכף המערבי ,10
12-13
כף ֶהנגקליּפ 154 Cape Hangklip
(ה)כף ,הצבעוניים של אזור ראו
צבעוניים Cape Coloured

כף התקווה הטובה Cape of Good
155 ,154 ,13 Hope
כף התקווה הטובה ,חצי האי Cape
149 ,136 ,122-23 Peninsula
טיול נהיגה 154
מפה 154
עשרה ימים בכף המערבי 12-13
כף התקווה הטובה ,שמורת הטבע
ראו הפארק הלאומי הר השולחן
כף וידאל ,285 ,261 ,17 Cape Vidal
300
(ה)כף ,חבל היין של Cape
192-209 Winelands
אקלים 44
מלונות 385-86
מסעדות 402-403
מפה 194-95
עשרה ימים בכף המערבי 12-13
תחבורה 193
(ה)כף ,מושבת ,52 Cape Colony
369 ,357 ,283 ,267
כף סנט פרנסיס ,שמורת הטבע Cape
247 St Francis Nature Reserve
כף קֹולֹומּבָ יין ,מגדלור Cape
186 Columbine lighthouse
כף קֹולֹומּבָ יין ,שמורת הטבע Cape
214 Columbine Nature Reserve
סיפה 253 Cape Recife
כף ֶר ֶ
כרטיסי אשראי 432
בחנויות 412
כרטיסי חיוב נטענים 432-33
כרטיסים ,בידור 415 ,414 ,174 ,170
כרייה
זהב 335 ,311 ,308-309
יהלומים 374-75 ,369 ,351
עימותים על זהב ויהלומים 56-57
טרינקה Christopher,
ָ
כריסטופר,
316 Trinka
כרישים 190
( White Shark Africaמועדון צלילה
עם כרישים) 241
חוף האוקיינוס ההודי Indian
291 Ocean coast
עמלץ לבן 228
צלילת כלובים 421 ,418 ,241 ,228
(ה)כרית ,אזור 73 Intertidal zone
כתבי עת 435
לוחות אירועים 170

ל

לאּבֹורי ,אחוזת (ּפארל) Laborie
206 Estate
לָ אּו ,הנדריק 206 Louw, Hendrik
(ה)לאומי ,הפארק הזואולוגי
(ּפרטֹוריָה) National Zoological
ֶ
324 Gardens
(ה)לאומית ,המפלגה (נ.פNational ).
59 ,58 )Party (NP
לָ אּוסּבּורך 298 Louwsburg

לאיֹון ֶסנדס ,השמורה הפרטית Lion
345 Sands Private Reserve
לאיֹונס ֶהד ,148 ,120 Lion’s Head
150
לאליבֶ לה ,שמורת בעלי־החיים
255 Lalibela Game Reserve
לאמבֶ רט ,אדמירל משנה רוברט
Lambert, Rear-Admiral Sir
214 Robert
לאמבֶ רטס ּבֵ יי ,212 Lambert’s Bay
214-15
מסעדות 403-404
לאמבֶ רטס ּבֵ יי ,פסטיבל סרטן הנהרות
42 Lambert’s Bay Kreeffees
לאנגֶ ּבאן Langebaan
חוף 217 ,210
טביעות רגליים פרהיסטוריות 48 ,47
מסעדות 404
ספורט מים 217
לאנגֶ ּבאן ,לגונה Langebaan Lagoon
216
לאנגֶ ּברג ,רכס Langeberg range
234 ,231 ,230 ,223 ,209
לאנגָ ה 159 Langa
לאנגָ ה ,מוזיאון המורשת של עיירת
Langa Township Heritage
159 Museum
לאנגָ ה-טבח שארּפוויל ,אנדרטת
Langa-Sharpeville Massacre
159 Memorial
לאנגָ ליּבָ לֶ לֶ ה ,צ'יף Langalibalele,
159 Chief
לאנגֶ נהּופן ,ק.יLangenhoven, CJ .
32
(וילדרנֶ ס) 242 Langvlei
לאנגפלֵ יי ֶ
לאנגקלֹוף ,הרים Langkloof
237 Mountains
לאנדאדנֹו (קייפטאון) Llandudno
151 ,123
(סטלֶ נּבֹוש)
לאנזֶ ראק ,אחוזת ֶ
193 ,188 Lanzerac Estate
לב קייפטאון ,מוזיאון (קייפטאון)
Heart of Cape Town Museum
162-63
ּבֹואה 345 Lebowa
לֶ ָ
לבלר 113 Secretary bird
לֶ ה וואיֹון ,פרנסואה Le Vaillant,
237 François
לֶ ה לֹון ,ז'אן 202 Le Long, Jean
לָ ה ֶקלֶ רי ,מריה ֶדה La Quellerie,
51 ,50 Maria de
טייאן 32 Le Roux, Etienne
לֶ ה רּוֶ ,א ָ
לֶ ה רּו ,בית־עיר (אֹוטסהּורן) Le Roux
233 Townhouse
לֹואּופלט 331 Lowveld
ֶ
לֹואופלט ,הפארק הבוטאני הלאומי
ֶ
Lowveld National Botanical
334 Garden
לֹואּופלט ,תצפית (ערוץ נהר ּבלֵ ייד)
ֶ
337 Lowveld View

לואי הארבעה־עשר ,מלך צרפת
205 Louis XIV
לואיס ,ד"ר א.ד365 Lewis, Dr AD .
לּואר ,גבריאל 135 Loire, Gabriel
ָ
לֹואר סאּבי (הפארק הלאומי קרוגר)
ֶ
342-43 ,340 ,15 Lower Sabi
לֹואר סאּבי ,כביש Lower Sabi Road
ֶ
343 ,15 )(H4-1
לּובּובּו ,נהר 344 Luvuvhu River
לּוּבֹומּבֹו ,הרים Lubombo
347 Mountains
לובסטר קוצני Crayfish (rock
214 ,29 ,28 )lobster
לוואנדלֶ ה ,מוזיאון מהגרי העבודה
ֶ
ֶיליטשה) Lwandle Migrant
ָ
(קאי
158-59 Labour Museum
לווייתנים
אובלנה דרומית 223 ,190-91 ,28
גדול סנפיר 191
המוזיאון הפתוח של הנמל הישן
ֶ(הרמאנּוס) 227 ,226
פסטיבל ֶ(הרמאנּוס) 40
ציד 191
צפייה ,227 ,223 ,222 ,190-91
419
לּוטּולי ,אלברט 60 Luthuli, Albert
לוטרה חסרת טופר אפריקנית Otters,
86 Cape clawless
(ציציקאמה) Otter
ָ
(ה)לוטרות ,שביל
249 ,248 Trail
לֹון קריק ,מפל 335 Lone Creek Falls
לֹונג טֹום ,כביש 334 Long Tom Pass
לֹונג סטריט (קייפטאון) Long Street
126 ,13
ארקדת הענתיקות Antique
169 ,168 Arcade
לֹונגמרקט סטריט ,מסגד (קייפטאון)
133 Longmarket Street Mosque
לֹונדֹולֹוזי ,השמורה הפרטית
345 Londolozi Private Reserve
לּוקאאּוט היל (קייפ פלאטס)
ָ
158 Lookout Hill
לוקאס ,קלאס (צ'יף של בני קֹוראנָ ה)
372 )Lukas, Klaas (Korana chief
לּורי ,פסטיבל מארדי גרא הלהט"בי
של (נָ ייזנָ ה) Pink Loerie Mardi
429 ,428 ,42 Gras
לותרנית ,כנסייה (קייפטאון)
132 Lutheran Church
לֶ טאּבָ ה ,נהר 344 ,331 Letaba River
לֶ טאּבָ ה ֶקמּפ (הפארק הלאומי קרוגר)
344 Letaba Camp
לטאות 106-107
לטימריה ,דג 270 Coelacanth
רשטט ,יאקֹוּב Letterstedt, Jacob
לֶ ֶט ֶ
162
(סטלֶ נּבֹוש) 161 Libertas
ליּבֶ רטאס ֶ
ליווינגסטון ,דייוויד Livingstone,
369 David

ליטל קאלֶ דֹון ,עמק Little Caledon
ֶ
275 Valley
ליידיסמית' 278 Ladysmith
יידנּבֶ רך 334 Lydenburg
לָ ֶ
יידנּבֶ רך ,מוזיאון Lydenburg
לָ ֶ
יידנּבֶ רך ,ראשים Lydenburg Heads
לָ ֶ
334 ,49
לָ ייטפּוט ,האנה Lightfoot, Hannah
244
לֵ יין ,יּו 128 Lane, Sir Hugh
(וילדרנֶ ס)
לֵ יינקיסקליּפ ,חוף ֶ
242 Leentjiesklip beach
ליליסליף ,חוות (יוהנסבורג) Liliesleaf
321 ,59 Farm
לימּפֹוּפֹו ,מּפּומאלאנגָ ה וקרוגר
Limpopo, Mpumalanga and
330-47 Kruger
אקלים 45
מלונות 390-91
מסעדות 410-11
מפה 332-33
תחבורה 333
לימּפֹוּפֹו ,נהר 340 ,339 Limpopo
ליסבון ,מפל 335 Lisbon Falls
(חאּוטנג) Lesedi
ֶ
לֶ ֶסדי ,כפר התרבות
323 ,16 Cultural Village
לֶ סּותּו ,272-73 ,267 ,266 Lesotho
354
אקלים 45
כמדינת חסות בריטית 57
מלונות 388
ציורי סלעים ועקבות דינוזאורים
273
לשכות מידע לתיירים 427

מ

מאגֹונָ ה ,סינדיוֶ וה Magona, Sindiwe
33
מאדיקוֶ וה ,שמורת בעלי־החיים
327 ,76 Madikwe Game Reserve
ספארי 71 ,69 ,68
(ה)מאובנים ,שביל (הפארק הלאומי
קארּו) 360 Fossil Trail
מאונטן זברה ,הפארק הלאומי
Mountain Zebra National Park
364 ,359 ,357
מאטה (הפארק הבין-גבולי
מאטה ָ
ָ
קגלגדי) 373 Mata Mata
מאטיס ,אנרי 280 Matisse, Henri
מאכאליסּבֶ רך ,311 Magaliesberg
322
מלונות 390
מאכּוּבאסקלֹוף האנֶ רטסּבֶ רך ,פסטיבל
האביב Magoebaskloof
40 Haenertsburg Spring Festival
מאלָ ה מאלָ ה ,השמורה הפרטית
345 Mala Mala Private Reserve
מאלּוטי ,הרים Maluti Mountains
275 ,272
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מאלֹולֹוצָ 'ה ,שמורת הטבע
(סוואזילנד) Malolotja Nature
347 Reserve
טסּוניאטה ,מפל Maletsunyate
ֶ
מאלֶ
272 Waterfall
מאלכאס ,האי 216 Malgas Island
מאלכאס ,קֹוס 361 Malgas, Koos
מאלֶ רּב ,ד.פ32 Malherbe, DF.
מאמסּברי 215 ,211 Malmesbury
מאנזיני (סוואזילנד) 346 Manzini
מאניֶילֶ טי ,שמורת בעלי־החיים
345 Manyeleti Game Reserve
מאנקוֶ וה ,סכר (ּפילאנֶ סּבֶ רך)
327 Mankwe Dam
מאסרּו (לֶ סּותּו) ,272 ,45 Maseru
ֶ
273
מאּפּונגּוּבוֶ וה ,גבעת Mapungubwe
339 Hill
מאּפּונגּוּבוֶ וה ,הפארק הלאומי
Mapungubwe National Park
339
מאקאנָ ה ,הגן הבוטאני (גרהמסטאון)
256 Makana Botanical Gardens
מאקֹוּבֹו קונסטאנס ,מֹוג'אג'י (מלכת
הגשם) השישית Makobo
339 Constance Modjadji VI
מאקּולֶ ֶקה (הפארק הלאומי קרוגר)
344 Makuleke
מאקּופה (פסטיבל התרבות
ֶ
האפריקנית של מאנגֹונג,
ּבלּומפֹונטיין) Macufe (Mangaung
ֵ
40 )Cultural African Festival
מאקמאק ,מפל ,330 MacMac Falls
335
מאראקלֶ ה ,הפארק הלאומי
ֶ
338 Marakele National Park
מארגֵ ייט 292 Margate
מארֹוּפנג ,מרכז המבקרים Maropeng
ֶ
322 Visitor Centre
מארי ,הכומר אנדרו Murray, Revd
363 ,129 Andrew
מארי ,הכומר צ'רלס Murray, Revd
361 Charles
מארלֹוט ,שמורת הטבע (הכף
הדרומי) Marloth Nature Reserve
231
(ּפרטֹוריָה)
מארקס ,סמי ,מוזיאון ֶ
Marks, Sammy, Sammy Marks
325 Museum
מּבאּבאנֶ ה (סוואזילנד) ,45 Mbabane
346
מּבאשה ,נהר 270-71 Mbashe River
ֶ
מּבּוּבֶ ה (שירת מקהלה של בני זולו)
25 Mbube
מזוואקה Mbuli, Mzwakhe
ֶ
מּבּולי,
33 ,32
מּבֹומּבֶ לָ ה 334 ,309 Mbombela
מסעדות 410-11
(ה)מבצר הישן ,מתחם בית הכלא
(יוהנסבורג) Old Fort Prison
317 Complex
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מּבֶ קי ,גֹובאן 321 Mbeki, Govan
מּבֶ קי ,תאּבֹו 27 Mbeki, Thabo
ִמבשלות בדרום אפריקה (ס.א.ב).
)South African Breweries (SAB
325
מגדל הפעמונים (ּפֹורט אליזבת') The
251 Campanile
מגדלורים
ָאגאלֶ ס 229
ָאמשלאנגָ ה רֹוקס (דרבן)
291 Umhlanga Rocks
גרין פוינט (קייפטאון) 229
דֹונקין (ּפֹורט אליזבת') 252 ,250
האי רֹוּבֶ ן 146 ,121
כף קֹולֹומּבָ יין (החוף המערבי) ,186
214
סיפה (ּפֹורט אליזבת') 253
כף ֶר ֶ
מּויֶיה פוינט (קייפטאון) 150
סיל פוינט (קייפ סנט פרנסיס) Seal
247 Point
סלאנגקֹוּפ (קֹומאקי) 154
קייפ פוינט (קייפטאון) 155
מגורים 380-91
ספארי 67
מגלי ארצות ומייסדי מושבות ,25
50-51 ,36-37
בריטים 251 ,54-55 ,52-53 ,47
הּוגֶ נֹוטים 205 ,204 ,202 ,193
הולנדים ,193 ,54-55 ,50-51 ,47
206
התפשטות קולוניאלית 54-55
מוסלמים 133
פורטוגזים ,240-41 ,229 ,50 ,48
283
ראו גם חברת הודו המזרחית
ההולנדית
מגלן הסוואנה 110 Ibis, hadeda
מדבר למחצה 72 ,30
מדבר,־החיים ב 352-53
מדה ,זֵ ייקס 33 Mda, Zakes
ֶמדֹולֶ נדס 320 ,318 Meadowlands
מדרום לנהר אורנג' 356-67
אקלים 44
מלונות 391
מסעדות 411
מפה 358-59
תחבורה 359
מדריך שטח 75-117
מהגרים 37
מֹואיס ,וינֶ נד וילֶ ם Muijs, Wynand
157 Willem
מֹוג'אג'י ,מלכת הגשם Modjadji
339 Rain Queen
ייקד ,שמורה Modjadji
מֹוג'אג'י ָס ֶ
339 Cycad Reserve
(ּבלּומפֹונטיין)
ֵ
(ה)מוזיאון הלאומי
376 ,49 National Museum
(ה)מוזיאון הלאומי להיסטוריה צבאית
של דרום אפריקה (יוהנסבורג)
South African National Museum
317 of Military History

(ּפרטֹוריָה)
(ה)מוזיאון הלאומי לטבע ֶ
National Museum of Natural
324 ,49 History
(ה)מוזיאון הלאומי לספרות אנגלית
(גרהמסטאון) National English
257 Literary Museum
(ה)מוזיאון הלאומי לספרות
(ּבלּומפֹונטיין) National
ֵ
אפריקאנס
Museum for Afrikaans Literature
376
(ה)מוזיאון הצבאי בטירה (קייפטאון)
130 Castle Military Museum
(ה)מוזיאון והפלנטריום של דרום
אפריקה ראו איזיקֹו ,המוזיאון
והפלנטריום של דרום אפריקה
(קייפטאון) South African
Museum and Planetarium
מוזיאונים וגלריות
עולם הבירה ס.אּ.ב( .יוהנסבורג)
314-15
אולם הפילים לֶ טאּבָ ה 344
אוסף איזיקֹו מיכאליס (קייפטאון)
128
אוסף ויליאם ֶפר (טירת התקווה
הטובה איזיקֹו ,קייפטאון) 131
איסט לונדון 270
אנדרטה ומוזיאון הקטור פיטרסון
(סֹווֶ טֹו) 318
פֹורטר ֶקרים
ֶ
אנדרטה ומוזיאון
(ּפרטֹוריָה) 325 ,59
ֶ
קֹוּפמאנס-דה וֶ ט
ֶ
בית איזיקֹו
(קייפטאון) 132
'סדה) 361
בית הינשופים (ניּו ּבֶ ֶת ָ
בית משפחת מנדלה (סֹווֶ טֹו) 318
בית־עיר לֶ ה רּו (אֹוטסהּורן) 233
גלריה דּוגאן-קרֹונין (קימברלי) 374
גלריה לאמנות דרבן 287
גלריה לאמנות יוהנסבורג 316-17
גלריות לאמנות 415
גלריית ּפרינס אלברט (ּפרינס
אלברט) 231
האנדרטה הלאומית לנשים ומוזיאון
מלחמת האנגלים והּבּורים
(ּבלּומפֹונטיין) 376
ֵ
הגלריה הלאומית של דרום אפריקה
איזיקֹו (קייפטאון) 135 ,134 ,60 ,12
ונהייס
הגלריה לאמנות אֹוליוֶ ֵ
(ּבלּומפֹונטיין) 377 ,376
ֵ
הגלריה לאמנות ֵטייתאם
(ּפיטרמאריצּבֶ רג) 280
ֶ
הגלריה לאמנות סטנדרד בנק
(יוהנסבורג) 316
החור הגדול :מוזיאון המכרה של
קימברלי 375 ,374 ,57
המוזיאון היהודי הדרום אפריקני
(קייפטאון) 135 ,134
המוזיאון הימי ּפֹורט נאטאל (דרבן)
288
(ּבלּומפֹונטיין) ,49
ֵ
המוזיאון הלאומי
376

המוזיאון הלאומי להיסטוריה צבאית
של דרום אפריקה (יוהנסבורג) 317
(ּפרטֹוריָה)
המוזיאון הלאומי לטבע ֶ
324 ,49
המוזיאון הלאומי לספרות אנגלית
(גרהמסטאון) 257
המוזיאון הלאומי לספרות
(ּבלּומפֹונטיין) 376
ֵ
אפריקאנס
המוזיאון המוטורי פראנשהּוק 204
מאלאּפה
ָ
המוזיאון הפתוח ּבאקֹונֶ ה
338
המוזיאון הפתוח של הנמל הישן
ֶ(הרמאנּוס) 227 ,226
המוזיאון הצבאי בטירה (קייפטאון)
130
המוזיאון והפלנטריום של דרום
אפריקה איזיקֹו (קייפטאון) ,49 ,12
135 ,134
(סטלֶ נּבֹוש)
המוזיאון לאמנות סאסֹול ֶ
199
המוזיאון להיסטוריה (גרהמסטאון)
256
המוזיאון לטבע (גרהמסטאון) 256
המוזיאון לטבע (דרבן) 287
המוזיאון לצילום יּו ֶאקסטֹון
(ּפֹולֹוקוואנֶ ה) 338
המרכז הימי איזיקֹו (קייפטאון) 142
ויליאם המפריז ,גלריה לאמנות
(קימברלי) 374
חוות ליליסליף (יוהנסבורג) 321
חרּוט קֹונסטאנסיה 160-61 ,13
לב קייפטאון (קייפטאון) 162-63
לודג' העבדים איזיקֹו (קייפטאון) ,51
128 ,126 ,59
מגדלור ומוזיאון ָאגאלֶ ס 229
מוזיאון איזיקֹו ּבֹו-קאּפ (קייפטאון)
132
מוזיאון אירמה שטרן (קייפטאון)
162-63
מוזיאון אפריקה (יוהנסבורג)
,59 ,55 ,53 ,16 Museum Africa
314
(ּפילגרמס
ֶ
מוזיאון אתר החפירות
ֶרסט) 336
מוזיאון ּבארּבֶ רטֹון 334
מוזיאון בית המשפט הישן (דרבן)
287
מוזיאון ָהאּוט ּבֵ יי 153
מוזיאון האפרטהייד (יוהנסבורג) ,16
317 ,59
מוזיאון הבית הוויקטוריאני
(ּפילגרמס ֶרסט) 336
ֶ
מוזיאון הבית והחנות דרזדן
(ּפילגרמס ֶרסט) 336
ֶ
מוזיאון היהלומים קייפטאון 142
מוזיאון היערנות (סאּבי) 334
סטלֶ נּבֹוש ,197 ,13
מוזיאון הכפר ֶ
198-99
מוזיאון המורשת של עיירת לאנגָ ה
159

קאסל)
'ייאנטס ֶ
מוזיאון המערה (גָ ֶ
49 Cave Museum
מוזיאון הספינות טרופות
(ּברדאסדֹורּפ) Shipwreck Museum
ֶ
228
מוזיאון הספרייה הישנה (חראף-
רינֶ ט) 363
מוזיאון הצדפות ג'פריז ּבֵ יי 247
מוזיאון הראדסאל הראשון
(ּבלּומפֹונטיין) 376
ֵ
ניקּואה
אֹוט ָ
מוזיאון התחבורה ֶ
(ג'ורג') 242
וּוסטר 209 ,208 ,55
מוזיאון ֶ
מוזיאון וספריית הפועלים
(יוהנסבורג) 314
מוזיאון זאנין 339
מוזיאון חוויית הרוגבי סּפרינגּבֹוק
(קייפטאון) 141
מוזיאון טאלאנָ ה (דאנדי) 278 ,57
רּוּפרט
סטר ֶ
מוזיאון לאמנות ֶה ֶ
(חראף-רינֶ ט) 363
מוזיאון לזכר ההּוגֶ נֹוטים
(פראנשהּוק) 205 ,204 ,51
יידנּבֶ רך 334
מוזיאון לָ ֶ
לוואנדלֶ ה
ֶ
מוזיאון מהגרי העבודה
ֶיליטשה) 158-59
ָ
(קאי
מוזיאון מצפה הכוכבים
(גרהמסטאון) 256
מוזיאון מקגרגור (קימברלי) 374 ,49
מוזיאון סּ.פ .נֶ ל (אֹוטסהּורן) ,14
233
מוזיאון סיימונס טאון 156
(ּפרטֹוריָה) 325
מוזיאון סמי מארקס ֶ
מוזיאון ּפארל 206
מוזיאון ּפילגֶ רמס וסאּבי ניוז
(ּפילגרמס ֶרסט) 336
ֶ
מוזיאון צעצועים ומיניאטורות
(סטלֶ נּבֹוש) 198
ֶ
מוזיאון קוואזולו-נאטאל
(ּפיטרמאריצּבֶ רג) 281 ,49
ֶ
מוזיאון קלהארי-אֹוראניָה ָ(אּפינגטֹון)
372
מוזיאון רובע שש (קייפטאון) ,12
129 ,59
(ּפרטֹוריָה) 325 ,324
מלרוז האוס ֶ
מרכז אמנות סלעים (אתר הנופש
דידימה) 275
ָ
מרכז מוצא האדם (יוהנסבורג) 314
מתחם המוזיאונים אולבני
(גרהמסטאון) 256 ,17
מתחם המוזיאונים ברתולומיאו
(מֹוסל ּבֵ יי) ,51 ,50 ,14
דיאש ֶ
240-41
(סטלֶ נּבֹוש) 198
הרייןֶ ,
מתחם ָ
מתחם התיאטראות מרקט
(יוהנסבורג) 314 ,16
מתחם מוזיאון מסּונדּוזי
(ּפיטרמאריצּבֶ רג) 281
ֶ
נהר ֵגרייט פיש (קראדֹוק) 364
עולם המפרץ (ּפֹורט אליזבת') 253

פראנסי ּפינאר (ּפרינס אלברט) 231
רֹודז קוטג' (מיּוזֶ נּבֶ רג) 157
רֹורקס דריפט 27
ֶ
שעות פתיחה 427
מוזמביק 336 ,331 Mozambique
מוזמביק ,תעלת 29 Mozambique
ּבהידה ,איצטדיון (דרבן)
מוזס ָמ ָ
286 Moses Mabhida Stadium
קרדֹו 32 Mutwa, Credo
מּוטוָ והֶ ,
מּוטי (ריפוי מסורתי) 297 Muthi
מֹוטלאנתה ,קאלֶ ָמה Motlanthe,
ֶ
27 Kgalema
מֹוי ריבֶ ר 279 Mooi River
מלונות 388
מסעדות 406
מּויֶיה פוינט (קייפטאון) Mouille
150 Point
מסעדות 400
מֹויֶני (קּותינג) 273 Moyeni
מֹונטאגיּו 209 ,195 Montagu
מלונות 386
מוניות 441
אל נמל־התעופה וממנו 436-37
(דראקנסּבֶ רג) Monk’s
ֶ
מֹונקס ָקאּול
275 ,268 Cowl
מֹוסטרט ,טחנת 162 Mostert’s Mill
ֶ
מוסיקה 415 ,25-26
אפריקאנרים 37
הספרייה הבינלאומית למוסיקה
אפריקנית (גרהמסטאון) 256
זולו 263
חנויות (קייפטאון) 169 ,167
כלי נגינה 36
סופיאטאון 320
פסטיבלים ואירועים מיוחדים ,40
43 ,42 ,41
קייפטאון 174 ,172-73
מֹוסל ּבֵ יי ,237 ,50 ,14 Mossel Bay
ֶ
240-41
מלונות 387
מסעדות 405
מוסלמים (המלאים של אזור הכף)
133 ,132
מוסר (דג) 153 )Kabeljou (kob
מועדונים (קייפטאון) 174 ,173
מועצת הביטחון של האו"ם 60
מֹופאט ,רוברט ומרי Moffat, Robert
369 and Mary
מֹוּפאני ֶקמּפ (הפארק הלאומי קרוגר)
344 Mopani Camp
מֹופֹולֹו ,תומס 32 Mofolo, Thomas
מוצא האדם ,מרכז (יוהנסבורג)
314 Origins Centre
מוצרים פטורים ממכס 437
מֹוקֹולֹו ,סכר 338 Mokolo Dam
מֹורגֶ ן ּבֵ יי 270 Morgan Bay
מֹורחנהֹוף 200 Morgenhof
ֶ
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(ה)מושל ,בית (האי רֹוּבֶ ן) Governor’s
146 House
מזג אוויר 44-45
ספארי 66
מזימקּולּו ,נהר Mzimkhulu River
267
מזינֶ נֶ ה ,נהר 299 Mzinene River
מזיקאּבָ ה ,נהר 271 Mzikaba River
מזיקאּבָ ה ,נקיק 271 Mzikaba Gorge
מזמּבָ ה ,השוק הכפרי (ּפֹורט אדוארד)
292 Mzamba Village Market
מזמורי חג המולד לאור נרות Carols
41 by Candlelight
(ה)מזרחי ,הכף 357 Eastern Cape
(ה)מזרחי ,המדרון Eastern
331 Escarpment
(ה)מזרחי ,השוק (יוהנסבורג)
314 Oriental Plaza
(ה)מזרחי ,פנים הארץ והחוף East
258-301 ,29 Coast and Interior
דרבן וזולולנד 282-301
דראקנסּבֶ רג ופנים
ֶ
החוף הפראי,
הארץ 266-81
מפה 260-61
ספארי ,פארקים לאומיים ושמורות
בעלי־חיים 71 ,68-69
מחול 414-15
קייפטאון 174 ,172
זולו 263
מחירים
מגורים 383 ,380
מסעדות 392
מחצבת הסיד (האי רֹוּבֶ ן) Lime
147 Quarry
מטבע 432-33
(ּפרטֹוריָה)
(ה)מטבעה הממשלתית ֶ
309 State Mint
מטּונזיני 296 Mtunzini
מטיילים הומואים ומטיילות לסביות
428-29
מטנטּו ,נהר 271 Mtentu River
ֶ
מטעי קנה סוכר Plantations, sugar
289 ,283 cane
מטשאלי ,אוסוולד Mtshali, Oswald
33
מי שתייה 430
מידות ומשקלות 429
מידמאר ,סכר 279 Midmar Dam
מידמאר ,שמורת הטבע של סכר
Midmar Dam Nature Reserve
281
מידע לתיירים 427 ,426
מיּוזֶ נּבֶ רג 157 ,154 ,13 Muizenberg
מיּוזֶ נּבֶ רג ,קרב Muizenberg, Battle
53 ,52 of
מיטפורדּ-בארּבֶ רטֹון ,איוואן Mitford-
152 Barberton, Ivan
מיטשלִ ,מבשלת (נָ ייזנָ ה) Mitchell’s
244 Brewery
יידנס קֹוב (קייפטאון) Maiden’s
ֵמ ֶ
151 Cove
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ֵמיין סטריט מֹול (יוהנסבורג) Main
316 Street Mall
ֵמיינארדוויל ,תיאטרון פתוח
(קייפטאון) Maynardville Open-
41 Air Theatre
ֵמיינהארט ,פטריק Mynhardt,
32 Patrick
מייסדי מושבות ראו מגלי ארצות
ומייסדי מושבות
מייק ,מעבר ההרים 275 Mike’s Pass
ייקיספֹונטיין 423 Matjiesfontein
ֵ
ָמ
מלונות 387
ֵמיירינגסּפֹור ט235 Meiringspoort
מיכאליס ,מקס Michaelis, Sir Max
128
מילוואנֶ ה ,שמורת החי (סוואזילנד)
346 Mlilwane Wildlife Sanctuary
מילנֶ רטֹון (קייפטאון) 214 Milnerton
שוק הפשפשים 169 ,166
(ה)מינרלים ,עולם (סיימונס טאון)
174 ,173 Mineral World
טסיקֹואנֶ ה (שלֹוצֶ ה) Tsikoane
ָ
מיסיון
273 Mission
מיֶר ,הארייט 252 Meyer, Harriet
מישל ,מייג'ור צ'רלס Michell, Major
223 Charles
מכבי אש 431
(ה)מכון הדרום אפריקני לחקר המגוון
הביולוגי הימי (גרהמסטאון) South
African Institute for Aquatic
256 Biodiversity
מכוניות 440-41
בטיחות 440 ,430
השכרה 441 ,440
טוס וסע 437
טיולי נהיגה נהדרים 441
מכלאטּוזי ,עמק Mhlatuze Valley
297
מכלאנגֶ ני ּבּוש ֶקמּפ (שמורת בעלי־
החיים איטאלָ ה) Mhlangeni Bush
299 Camp
מכס 437
(ה)מלאי ,הרובע ראו ּבֹו-קאּפ
(קייפטאון) Malay Quarter
מלאית ,תרבות 133 Malay culture
מלאכות־יד אפריקניות ,חנויות
(קייפטאון) 169 ,167
מלאלאזי ,נהר 296 Mlalazi River
מלאמּבֹוניָה ,עמק Mlambonja
275 Valley
מלון Southern Sun Cape Sun
(סטראנד סטריט ,קייפטאון) 127
מלון ( Table Bayקייפטאון) 141
מלֹונדֹוזי ,סכר (הפארק הלאומי
קרוגר) 343 Mlondozi Dam
מלונות 380-91
בערים 382
דירוג 380
דרבן וזולולנד 389
הזמנת חדרים 383 ,381

החוף המערבי 386-87
דראקנסּבֶ רג ופנים
ֶ
החוף הפראי,
הארץ 388-89
היכן לחפש 380
הכף הדרומי 386-87
חאּוטנג וסאן סיטי 389-90
ֶ
חבל היין של הכף 385-86
יוהנסבורג 389-90
ילדים 381
לימּפֹוּפֹו ,מּפּומאלאנגָ ה וקרוגר
390-91
מדרום לנהר אורנג' 391
מחירים 383 ,380
מצפון לנהר אורנג' 391
מתקנים 380-81
נתיב הגנים אל גרהמסטאון 387-88
ספארי לודג'ים 382
קייפטאון 384-85
רשתות 383 ,381
(ה)מלחמה ,אנדרטת (חראף-רינֶ ט)
362 War Memorial
הספר ,47 Frontier Wars
מלחמות ָ
53 ,52
הרביעית 264 ,256
החמישית 257
השישית 54
השביעית 55
השמינית 55
מלחמת־העולם הראשונה 58
(וּוסטר) 208
ֶ
אנדרטה
מלחמת־העולם השנייה 156
(ה)מלך אדוארד ,עץ (יער דיּפוואלֶ ה)
245 King Edward Tree
(ה)מלך ,מצודת (קייפטאון) King’s
136 Blockhouse
(ּבלּומפֹונטיין)
ֵ
(ה)מלכה ,מצודת
376 Queen’s Fort
ֶמלק ,מרטין 132 Melck, Martin
ֶמלקּבֹוסטראנד 214 Melkbosstrand
(ּפרטֹוריָה) Melrose
מלרוז האוס ֶ
325 ,324 House
מלריה 431 ,71 ,67
ממבות 107 Mambas
ממלכת צמחיית הכף Cape Floral
136 ,30-31 ,23 Kingdom
מנגרובים 31
מנדלה ,נלסון ,24 Mandela, Nelson
26
ארוכה הדרך לחירות 33
בחירתו לנשיאות 61 ,60 ,32 ,26
במחבוא 317
המבצר הישן ,מתחם בית הכלא
(יוהנסבורג) 317
מאסרו 146 ,139 ,60
מוזיאון בית משפחת מנדלה (סֹווֶ טֹו)
318
מותו 319 ,61 ,27
מקום לכידתו ָ(האּוויק) 281
משפטי ריבֹוניָה 321
פסלו 321
שחרורו 61 ,60 ,47 ,26

מס ערך מוסף (מע"מ) 413 ,412
מסגדים
אֹוואל (קייפטאון) 133 ,132
ג'ּומה מאסג'יד (דרבן) 288-89
ָ
כללי התנהגות 427
לֹונגמרקט סטריט (קייפטאון) 133
מסוואטי השלישי ,מלך סוואזילנד
Mswati III, King of Swaziland
346
מסּונדּוזי ,מתחם מוזיאון
(ּפיטרמאריצּבֶ רג) Msunduzi
ֶ
281 Museum Complex
מסוק ,טיסות 417
מסים ,מע"מ 413 ,412
מסכות 22
מסלול שדות הקרב (קוואזולו-נאטאל)
421 ,420 ,278 ,57
מסלולים מומלצים 10-17
יומיים ביוהנסבורג 16
יומיים בקייפטאון 12
מסלול מורחב של  21יום 17 ,10
ספארי 67
עשרה ימים בכף המערבי ,10
12-13
שבעה ימים במדרונות של
מּפּומאלאנגָ ה ובפארק הלאומי
קרוגר 15 ,11
שבעה ימים בנתיב הגנים 14 ,11
ראו גם טיולים מודרכים
מסעדות 392-411
גישה לכיסאות גלגלים 393
דרבן וזולולנד 407-408
החוף המערבי 403-404
דראקנסּבֶ רג ופנים
ֶ
החוף הפראי,
הארץ 406-407
הטעמים של דרום אפריקה 394-95
הכף הדרומי 403-404
הרגלי אכילה 392
חאּוטנג וסאן סיטי 408-10
ֶ
חבל היין של הכף 402-403
יוהנסבורג 408-409
יינות 393
ילדים 393
לימּפֹוּפֹו ,מּפּומאלאנגָ ה וקרוגר
410-11
מאכלים 392-93
מדרום לנהר אורנג' 411
מחירים וטיפים 392
מצפון לנהר אורנג' 411
משלוחים 393
משקאות 396-97
נסיעות נופיות ברכבת 423
נתיב הגנים אל גרהמסטאון
404-405
סקרמס (מסעדות עם שולחנות
ֶ
בחוץ) 214
עישון 393
קוד לבוש 427 ,393
קייפטאון 398-401
ראו גם אוכל ומשקאות

(ה)מעבר ,חוק (1952) Natives Act
58
מעבר ,תעודות 58 Pass books
מעיינות חמים
מֹונטאגיּו 209
קאליצדֹורּפ 234
(ה)מערבי ,החוף West Coast
210-21
אקלים 44
מלונות 386-87
מסעדות 403-404
מפה 212-13
תחבורה 212
מערות
קאסל 274 ,49
'ייאנטס ֶ
גָ ֶ
סּודוואלָ ה 334 ,49
רקפֹונטיין 322 ,49 ,48 ,47 ,16
ֵ
סט
ֶ
הּ-בּוטה) 273
ֶ
(ּבּוט
ֶסקּוּבּו ָ
קאנגֹו 235 ,223 ,187
לטר (קאמבֶ רך) 274
ֶש ֶ
מּפאמּבאניֹוני ,נהר Mpambanyoni
293 River
מּפאקֹו ,נהר 260 Mpako River
חאּוטנג
ֶ
מּפּומאלאנגָ ה ראו
ומּפּומאלאנגָ ה Mpumalanga
מּפֹונֶ נג ,מכרה 308 Mponeng mine
מּפילָ ה ֶקמּפ (שמורת בעלי־החיים
שּושלּואי-אימפֹולֹוזי) Mpila Camp
298
מפלים
אֹוגראּביז 372 ,355
אֹוקס (ליד ֵגרייטֹון) 209
ּבריידל וֵ ייל (אֹוגראּביז) 372
ָ
(דראקנסּבֶ רג) 335
ֶ
ּבריידל וֵ ייל
ָ
ברלין 335
ָהאּוויק 281
(דראקנסּבֶ רג) 335
ֶ
הֹורסשּו
הֹורסשּו (החוף הפראי) 271
ויטּפֹורצֶ 'ה 322
לֹון קריק 335
ליסבון 335
טסּוניאטה 272
ֶ
מאלֶ
מאקמאק 335 ,330
מסלול המפלים 335 ,15
מריה ָשיֶירס 335
סאמאנגֹו 290
פנורמה ,נקיק 337
קאדישי (סוואדיני) 337
מפות
אפריקה 19
אפריקה ב־47 1570
ארמון העיר האבודה וסאן סיטי 328
ּבלּומפֹונטיין 377
ֵ
בתי־גידול 72-73
גרהמסטאון 257
דראקנסּבֶ רג ,רכס 274-75
ֶ
דרבן 287
דרבן וזולולנד 284-85
דרבן ,החוף הצפוני והדרומי 290-91
דרום אפריקה 18-19
האי רֹוּבֶ ן 146-47

החוף המזרחי ופנים הארץ 260-61
החוף המערבי 212-13
דראקנסּבֶ רג ופנים
ֶ
החוף הפראי,
הארץ 268-69
הכף הדרומי 224-25
הכף המערבי והדרומי 186-87
הפארק הלאומי גארדן רּוט
(ציציקאמה) 248-49
ָ
הפארק הלאומי וֶ וסט קֹואּוסט
216-17
הפארק הלאומי קרוגר 340-41
הר השולחן 136-37
חאּוטנג ומּפּומאלאנגָ ה 304-305
ֶ
חאּוטנג וסאן סיטי 312-13
ֶ
סטלֶ נּבֹוש 200
חבל היין ֶ
חבל היין של הכף 194-95
חצי האי כף התקווה הטובה 154
טיול נהיגה :ארבעת מעברי ההרים
234-35
חאּוטנג322-23 ,
ֶ
טיול נהיגה:
טיול נהיגה :חבל היין ּפארל 207
טיול נהיגה :מפלים 335
קּואלנד 220-21
טיול נהיגה :נָ ָמ ָ
יוהנסבורג 315
לימּפֹוּפֹו ,מּפּומאלאנגָ ה וקרוגר
332-33
מבט אל קייפטאון 120-21
מדרום לנהר אורנג' 358-59
מסלול שדות הקרב 278
מסלולים מומלצים 10-11
מפת כבישים של דרום אפריקה
20-21
מפת רחובות מאוירת :חראף-רינֶ ט
362-63
סטלֶ נּבֹוש
מפת רחובות מאוירתֶ :
196-97
מפת רחובות מאוירתּ :פֹורט
אליזבת' 250-51
מפת רחובות מאוירת:
ּפיטרמאריצּבֶ רג 280-81
ֶ
מצפון לנהר אורנג' 370-71
נהר אורנג' 354-55
נתיב הגנים 238-39
סוואזילנד 346-47
סֹווֶ טֹו 319
פארק הביצה איסימאנגאליסֹו 301
ּפילגרמס ֶרסט 336
ֶ
פנים הארץ הצחיח 350-51
ּפרטֹוריָה 325
ֶ
קו החוף של דרום אפריקה 28-29
קייפטאון וסביבותיה ראו קפל
הכריכה האחורית
קייפטאון :מחוץ למרכז העיר 149
קייפטאון :מפת רחובות 175-83
קייפטאון :מפת רחובות מאוירת של
הגנים 134-35
קייפטאון :מפת רחובות מאוירת של
מרכז העיר 126-27
קייפטאון :מפת רחובות מאוירת של
קו החוף ויקטוריה ואלפרד 140-41
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מפות ,המשך
קייפטאון :סיטי ּבֹול 125
קייפטאון :קו החוף ויקטוריה
ואלפרד 139
שביל הליכה ּבּוסמאנסקלֹוף 209
(וילדרנֶ ס) 242
מפת אפריקה ֶ
מפת כבישים של דרום אפריקה
20-21
מצודת ֶסלווין (גרהמסטאון) Fort
256 Selwyn
מצודת פרדריק (ּפֹורט אליזבת') Fort
252 ,251 ,52-53 Frederick
מצפון לנהר אורנג' 368-77
אקלים 44
מלונות 391
מסעדות 411
מפה 370-71
תחבורה 371
מצפי כוכבים
מוזיאון מצפה הכוכבים
(גרהמסטאון) 256
מצפה הכוכבים של הדרום אפריקני
163
מקאמּבאטי ,שמורת הטבע
271 Mkambati Nature Reserve
מקגרגור 209 McGregor
מקגרגור ,מוזיאון (קימברלי)
374 ,49 McGregor Museum
מקהאי ,סמואל 32 Mqhayi, Samuel
ָ
(ה)מקהלות הלאומי ,פסטיבל (דרבן)
40 National Choir Festival
מקרל נחש ממין thyrsites atun
153 Snoek
מרבו אפריקני 110 Storks, Marabou
'מרוץ הסרדינים' “293 ”Sardine Run
מרטין ֶמלק ,בית (קייפטאון) Martin
132 Melck House
מרטינס ,הלן 361 Martins, Helen
מריה ָשיֶירס ,מפל Maria Shires Falls
335
(ה)מרכז הדרום אפריקני לשיקום
עופות ימיים ולחינוך (ּפֹורט אליזבת')
& SA Marine Rehabilitation
253 )Education Centre (SAMREC
(ּבלּומפֹונטיין) Civic
ֵ
(ה)מרכז העירוני
351 Centre
מרכזי קניות (קייפטאון) ,166 Malls
169
(ה)מרכזיים ,המישורים (הפארק
הלאומי קרוגר) ,15 Central Plains
343
מרצדס-בנץ ,שבוע האופנה
(קייפטאון) Mercedes-Benz
43 Fashion Week
מרקוס ,האי 216 Marcus Island
מרקט ,מתחם התיאטראות
(יוהנסבורג) Market Theatre
314 ,16 Complex
מרתונים 39
משטרה 431 ,430
משרדי חלפנות 432
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מת'יוס ,ג'יימס 33 Matthews, James
מתיישבים צרפתיים ראו הּוגֶ נֹוטים
מתיישבים ראו מגלי ארצות ומייסדי
מושבות

נ

נאטאל ,מושבת ,55 Natal Colony
289 ,287 ,267 ,56
נאטאל ,ריֹו ֶדה (נהר חג המולד)
283 Natal, Rio de
נאטאליה 54 Natalia
נאמיּב ,מדבר ,30 Namib desert
211
נגאלָ ה לודג' (טימּבאוואטי) Ngala
345 Lodge
נגּוּבּו ,המסלול המעגלי Ngubhu
299 Loop
נגוֶ וניָה ,מכרה (סוואזילנד) Ngwenya
347 mine
נגֹוזֶ 'ה ,מדרון Ngoje escarpment
299
ֶנדבֶ לֶ ה ,בני 54 Ndebele
אמנות ומלאכות־יד 324 ,36
בתים 34
ֶנדבֶ לֶ ה ,ניאּבּולֹו Ndebele, Njabulo
33
נֶ דּבנק ,טורניר הגולף Nedbank Golf
41 ,39 Challenge
נדּומֹו ,שמורת בעלי־החיים (קֹוסי ּבֵ יי)
299 ,283 Ndumo Game Reserve
נהיגה 440-41
נהר הדם ,קרב Blood River, Battle
325 ,281 ,55 ,54 of
אנדרטה (דאנדי) 268 ,55
מסלול שדות הקרב 278
נּובֶ ֶפלט ,הרים Nuweveld
360 Mountains
נֹוד ,הוגו 208 Naude, Hugo
נודיסטים ,חופי 151 Nudist bathing
נ'וואמּוריוָ וה ,גבעות N’wamuriwa
343 hills
נֹוטוויל ,שמורת פרחי הבר
Nieuwoudtville Wildflower
221 Reserve
נוטינגהם רואד Nottingham Road
279
מסעדות 406
נֹונקֹוזֶ ה 55 Nongqawuse
נֹוסֹוּב (הפארק הבין-גבולי קגלגדי)
373 Nossob
נֹוסֹוּב ,נהר 373 Nossob River
נופים 30-31
נֹורדהּוק 155 ,123 Noordhoek
מלונות 385
נזימה ,סם 318 Nzima, Sam
ָ
נחליאלי הכף 116 Wagtail, Cape
נחש העפאים 107 Boomslang
נחשון אפריקני 110 Darter, African
נחשים 107
בטיחות 431

נטשֹונדוֶ וה לודג' (איטאלָ ה)
299 Ntshondwe Lodge
נטשונדוֶ וה ֶקמּפ (איטאלָ ה)
299 Ntshondwe Camp
ניאמיטי ,בריכת 299 Nyamithi Pan
נידרּבֶ רך 207 ,193 ,161 Nederburg
'סדה ,351 Nieu-Bethesda
ניּו ּבֶ ֶת ָ
361
מסעדות 411
ניּוטאון ,מתחם התרבות (יוהנסבורג)
314 Newtown Cultural Precinct
ניּולֶ נדס (קייפטאון) 162 Newlands
מסעדות 401
ניטלינגסהֹוף 200 Neethlingshof
נָ ייזנָ ה ,242 ,237 ,14 ,11 Knysna
244-45
מלונות 387
מסעדות 404-405
ספארי 71
פסטיבלים ואירועים מיוחדים ,42
428
נָ ייזנָ ה ,יערות ,30 Knysna’s Forests
245 ,187
נָ ייזנָ ה ,לגונה ,236 Knysna Lagoon
244 ,239 ,238
נָ ייזנָ ה ,פארק הפילים Knysna
245 Elephant Park
האֹויסטרים Knysna
ֶ
נָ ייזנָ ה ,פסטיבל
43 Oyster Festival
נָ ייזנָ ה ,רציפי 244 Knysna Quays
נֵ ייצֶ 'רס ואלי ,71 ,14 Nature’s Valley
248 ,247 ,238
נילספלֵ יי ,שמורת הטבע Nylsvley
338 Nature Reserve
נכים ,מטיילים 429 ,427-28
בידור בקייפטאון 170-71
במסעדות 393
נֶ ל ,קולונל ס.פNel, Colonel CP .
233
נֶ לס ,נהר 334 Nels River
לסּפרייט ראו מּבֹומּבֶ לָ ה Nelspruit
ֵ
נֶ
נמיביה 352 ,60 Namibia
נמייה
דקה שחורת זנב 87
לבנת זנב 87
מפוספסת מצויה 87
ננסית מצויה 87
צהובה 87
(ה)נמל הישן ,המוזיאון הפתוח של
ֶ(הרמאנּוס) Old Harbour Open-
227 ,226 Air Museum
נמל המפרץ ,שוק ָ(האּוט ּבֵ יי) Bay
,166 ,152-53 Harbour Market
169
קּואה ,הפארק הלאומי Namaqua
נָ ָמ ָ
220 National Park
ספארי 71 ,70 ,69
קּואלנד 211 ,23 Namaqualand
נָ ָמ ָ
טיול נהיגה 220-21
מפה 220-21
נופים 30

נמרים 82-83 ,77
פסל 152
נסיעות נופיות ברכבת 422-23
נסלוֶ וני ,נהר 298 Nselweni River
ֶ
ָנקּבָ ָרה ,נהר 270 Nqabara River
(קאמדּבּו ,הפארק
ֶ
נקוֶ וּבָ ה ,סכר
הלאומי) 360 Nqweba Dam
נקּומּבֶ ה ,נקודת תצפית (הפארק
הלאומי קרוגר) Nkumbe look-out
343 point
נקּושלּו ,אתר הפיקניקים (הפארק
הלאומי קרוגר) Nkuhlu Picnic Site
343
נשים מטיילות 429 ,428
נתיב הגנים אל גרהמסטאון 236-57
אקלים 45
מלונות 387-88
מסעדות 404-405
מפה 238-39
שבעה ימים בנתיב הגנים 14 ,11
תחבורה 239

ס

ס.אּ.ב ,.עולם הבירה (יוהנסבורג) SAB
314-15 World of Beer
סאּבי 335 ,334 Sabie
סאּבי ,נהר ,343 ,341 Sabie River
345
סאּבי סאנדס ,שמורת בעלי־החיים
,64 Sabi Sands Game Reserve
345
מלונות 391
סאּות' דיּפ ,מכרה (מּפּומאלאנגָ ה)
308-309 South Deep Mine
סאלדאניָה ּבֵ יי ,211 Saldanha Bay
214
מלונות 387
סאמאנגֹו ,מפל 290 Samango Falls
רסט וֶ וסט Somerset West
סאמ ֶ
ֶ
מלונות 386
מסעדות 402-403
פסטיבל האורות Festival of Lights
41
רסט ,לורד צ'רלס Somerset,
סאמ ֶ
ֶ
208 ,157 Lord Charles
סאן 48-49 ,36 San
דראקנסּבֶ רג 267
ֶ
החיים במדבר 352-53
הכף הצפוני 369
שמורת בעלי־החיים הפרטית קאגָ ה
קאמה 218
ָ
ראו גם ציורי סלעים
סאן לאמיר 290 San Lameer
סאן סיטי 326 ,311 ,304 Sun City
ארמון העיר האבודה 328-29
מסעדות 410
סאנד ,נהר 345 Sand River
סאנדטֹון (יוהנסבורג) 321 Sandton
סאנדטֹון סיטי (יוהנסבורג) Sandton
321 City

סאנדייז ,נהר 363 Sundays River
סאנדפלט 211 Sandveld
ֶ
סאני ,מעבר ההרים 273 Sani Pass
סאנלנד ,באובב Sunland Baobab
339
סאנקֹואּוסט ,קזינו ועולם הבידור
(דרבן) Suncoast Casino and
286 Entertainment World
(סטלֶ נּבֹוש)
סאסֹול ,מוזיאון לאמנות ֶ
199 Sasol Art Museum
סאקסנּבֶ רך 200 Saxenburg
ֶ
ֶסבֶ בֵ ייקסּפֹורט Seweweekspoort
234
ֶסדג'פילד 243 Sedgefield
(ה)סובטרופית ,רצועת החוף
31 Subtropical coastal belt
סּודוואלָ ה ,מערות Sudwala Caves
334 ,49
סֹודוואנָ ה ,מפרץ Sodwana Bay
300-301
סוואדיני (ערוץ נהר ּבלֵ ייד) Swadini
337
סוואזילנד 346-47 Swaziland
אקלים 45
מלונות 391
מסעדות 411
מפה 346-47
סוואן ,ג'.מ163 Swan, JM .
סוואנה מיוערת Savannah
73 woodland
סווארט ,צ'רלס רוברטס Swart,
59 Charles Robberts
סווארטּבֶ רך ,הרים Swartberg
234 ,232 ,223 Mountains
סווארטּבֶ רך ,מעבר ההרים
356 ,235 ,231 Swartberg Pass
סווארטלנד (החוף המערבי)
215 ,211 Swartland
סווארטלנד ,נתיב היין והזיתים
Swartland Wine & Olive Route
215
(וילדרנֶ ס) 242 Swartvlei
סווארטפלֵ יי ֶ
סֹווֶ טֹו 320 ,318-19 ,16 Soweto
מהומות (318 ,60 )1976
מסעדות 410
מפה 319
סוֶ ולֶ נדאם 230-31 Swellendam
מלונות 387
מסעדות 404
סּוטדֹורינך ,שמורת הטבע של סכר
Soetdoring Dam Nature Reserve
377
סוכר ,ענף 289 ,285 ,283
סֹולט רֹוק 296 Salt Rock
סֹונטּולי ,נהר 298 Sontuli River
סוסי פוני ,טיולי רכיבה על Pony-
421 ,418-19 trekking
סוסי פוני מגזע ּבאסּותּו Pony,
273 Basotho
(ה)סוסים ,אנדרטת (ּפֹורט אליזבת')
252 Horse Memorial

סוסים ,מרוצים 41 ,39 ,26
סוסים ,רכיבה על Horse riding
421 ,418-19
רכיבה ספורטיבית 39
סּופי ,גּולאם מוחמד Soofi, Goolam
137 Muhamed
סופיאטאון (יוהנסבורג) Sophiatown
320 ,318
סוקולנטים 30
סוריקטות 369 ,87
סּותּו ,מלאכות־יד של בני Sotho
36 people, crafts
טארה (הפארק הלאומי קרוגר)
ָס ָ
343 ,15 Satara
סטודנטים ,מטיילים 429
סטֹורמז ,גשר נהר Storms River
249 Bridge
סטֹורמז ,שפך נהר Storms River
249 ,237 ,14 ,11 Mouth
מלונות 388
סט ֶיאן ,יאן 128 Steen, Jan
ִ
סטלֶ נּבֹוש ,17 ,13 Stellenbosch
ֶ
196-200 ,193
אדריכלות 35
סטלֶ נּבֹוש 200
חבל היין ֶ
ייצור יין 192 ,188
מלונות 386
מסעדות 403
מפת רחובות מאוירת 196-97
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 41
סטלֶ נּבֹוש ,הגן הבוטאני של
ֶ
אוניברסיטת Stellenbosch
199 University Botanical Garden
סטלֶ נּבֹוש ,מוזיאון הכפר
ֶ
Stellenbosch Village Museum
198-99 ,197 ,13
סטנדאפ (קייפטאון) 174 ,172
סטנדרד בנק ,בניין (קייפטאון)
127 Standard Bank Building
סטנדרד בנק ,גלריה לאמנות
(יוהנסבורג) Standard Bank
316 Gallery
סטנדרד בנק ,פסטיבל חדוות הג'אז
(יוהנסבורג) Standard Bank Joy of
43 Jazz
סטנפורד 227 Stanford
מסעדות 404
סטרץ' ,חצר (חראף-רינֶ ט) Stretch’s
ֶ
363 ,362 Court
סטרץ' ,קפטן צ'רלס Stretch,
ֶ
363 Captain Charles
רקפֹונטיין ,מסעדות Sterkfontein
ֵ
סט
ֶ
410
רקפֹונטיין ,מערות Sterkfontein
ֵ
סט
ֶ
322 ,49 ,48 ,47 ,16 Caves
סי פוינט ,בריכת השחייה (קייפטאון)
150 Sea Point Swimming Pool
סי פוינט (קייפטאון) ,123 Sea Point
150
סיּבאיָה ,אגם 301 Sibaya, Lake

 | 460אינדקס
סיגנאל היל (קייפטאון) Signal Hill
150 ,133 ,123 ,120 ,118-19
סידרּבֶ רג ,212 ,211 ,31 Cederberg
ֶ
218
מלונות 386
ציורי סלע 49 ,46
תצורות סלע 219
סידרּבֶ רג ,אזור הבר Cederberg
ֶ
218 Wilderness Area
סיטי ּבֹול (קייפטאון) City Bowl
124-37
מלונות 384
מסעדות 398-99
סיטרּוסדאל 218 Citrusdal
סיימונס טאון ,13 Simon’s Town
156 ,154
מלונות 385
מסעדות 400-401
סיימונס טאון ,מוזיאון Simon’s Town
156 Museum
ייקרּבֹוסראנד ,טיולי ספארי בשמורת
ָס ֶ
הטבע Suikerbosrand Nature
71 ,69 ,68 Reserve, safaris
סינגיטה ,השמורה הפרטית Singita
ָ
345 Private Reserve
סיסּולּו ,וולטר ,61 Sisulu, Walter
321 ,319
(שריינֶ ר)
סיפורה של חווה אפריקנית ָ
,33 The Story of an African Farm
364
סיפורים אפריקניים מסורתיים
32 Stories, traditional African
סישן 211 Sishen
ֶ
סכאּפן ,האי 216 Schaapen Island
ֶ
סכּוטה ,הרמן 128 Schutte, Herman
ֶ
סכּומאנסּפֹורט Schoemanspoort
235
סכנות בטבע 431
סכֶ ֶר ֶדר ,הכומר כריסטיאן Schröder,
372 ,369 Revd Christiaan
(סטלֶ נּבֹוש) Schreuder
סכרֹודר ,בית ֶ
ֶ
199 ,198 House
סכרֹודר ,סבסטיאן Schreuder,
ֶ
198 Sebastian
נסן Schrijver, Ensign
סכרייבֶ רֶ ,א ֶ
ָ
357
סלאכטרס נֶ ק ,מרד (1815) Slagter’s
ֶ
53 Nek rebellion
סלאנגקֹוּפ ,מגדלור (קֹומאקי)
154 Slangkop Lighthouse
סלֵ ייטר ,קלי 265 Slater, Kelly
סמאטס ,גנרל יאן כריסטיאן Smuts,
57 General Jan Christiaan
המוזיאון הלאומי להיסטוריה צבאית
של דרום אפריקה (יוהנסבורג) 317
סמֹול ,אדם 32 Small, Adam
סמור אפריקני 86 Weasels, striped
(ּפרטֹוריָה)
סמי מארקס ,מוזיאון ֶ
325 Sammy Marks Museum
סמית' ,ג'ֹורדי 264 Smith, Jordy
סמית' ,ווילבור 33 Smith, Wilbur
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סמית'ּ ,פֹולין 32-33 Smith, Pauline
סמית' ,פרופסור ג'.ל.בSmith, .
270 Professor JLB
ֶסנדי ּבֵ יי (קייפטאון) 151 Sandy Bay
סנט ג'ורג' ,פארק (ּפֹורט אליזבת') St
252 George’s Park
סנט ג'ורג' ,קתדרלה (קייפטאון) St
135 George’s Cathedral
קונצרטים 174 ,171
סנט ג'ורג'ס מֹול (קייפטאון) St
127 George’s Mall
סנט ג'יימס (קייפטאון) 157 St James
סנט הלנה 214 St Helena
סנט הלנה ,מפרץ St Helena Bay
211
מלונות 387
לּושה ,אגם 300 St Lucia, Lake
סנט ָ
לּושה ,כפר St Lucia Village
סנט ָ
300
מסעדות 408
לּושה ,שפך הנהר St Lucia
סנט ָ
300 ,17 Estuary
ראו גם איסימאנגאליסֹו ,פארק
הביצה
סנט פרנסיס ּבֵ יי 247 St Francis Bay
סנִ יּוּבֶ רך 361 ,218 Sneeuberg
סּ.פ .נֶ ל ,מוזיאון (אֹוטסהּורן) CP Nel
233 ,14 Museum
ּפאלמה ,סיּפֹו 33 Sepamla, Sipho
ָ
ֶס
ספארי 65-71
מגורים 67
שימושון 66-67
ספארי ,חוות היענים (אֹוטסהּורן)
,14 Safari Ostrich Show Farm
233
ספארי לודג'ים 382 Safari lodges
ספורט 421 ,416-19 ,38-39 ,26
אירועים 40-43
גלישת גלים בדרבן 264-65
ספורט המונים 421 ,419
ספורט אווירי 421 ,417
ספורט המונים 421 ,419
ספורט מים 421 ,418 ,39
לאנגֶ ּבאן 217
סּפיּונקֹוּפ ,הר Spioenkop Mountain
279
סּפיּונקֹוּפ ,קרב Spioenkop, Battle
279 of
סּפיּונקֹוּפ ,שמורת הטבע של סכר
Spioenkop Dam Nature Reserve
279
ספינות במתחם מוזיאוני ברתולומיאו
(מֹוסל ּבֵ יי) 240-41
דיאש ֶ
ספינות טרופות
כף ָאגאלֶ ס 229
(ּברדאסדֹורּפ) 228
מוזיאון ֶ
ּבירקנהד 228
ֶ
ספינת הוד מלכותה
ּבירקנהד HMS
ֶ
ספינת הוד מלכותה
228 Birkenhead

סּפיר ,אחוזת היין Spier Wine Estate
201 ,200 ,194
סּפיר .פ135 Spear, F .
סּפלאשי ֶפן ,פסטיבל המוסיקה
(קוואזולו-נאטאל) Splashy Fen
42 Music Festival
ספרות 32-33 ,26
אנגלית 33
אפריקאנס 32-33
המוזיאון הלאומי לספרות אנגלית
(גרהמסטאון) 257
המוזיאון הלאומי לספרות
(ּבלּומפֹונטיין) 376
ֵ
אפריקאנס
ספריות
הספרייה הבינלאומית למוסיקה
אפריקנית (גרהמסטאון) 256
הספרייה הלאומית (קייפטאון) 135
(ה)ספרייה הבינלאומית למוסיקה
אפריקנית (גרהמסטאון)
International Library of African
256 Music
(ה)ספרייה הישנה ,מוזיאון (חראף-
רינֶ ט) 363 Old Library Museum
(ה)ספרייה הלאומית (קייפטאון)
135 National Library
סּפרינגּבֹוק ,מוזיאון חוויית הרוגבי
(קייפטאון) Springbok Experience
141 Rugby Museum
סקארבורו 155 Scarborough
הּ-בּוטה) Sekubu
ֶ
(ּבּוט
ֶסקּוּבּו ,מערות ָ
273 Caves
סקֹוטּבֶ ָרה 293 ,290 Scottburgh
מסעדות 408
סקֹוטנֶ ס ,ססיל ,363 Skotnes, Cecil
376
סקּוקּוזָ ה (הפארק הלאומי קרוגר)
342 ,336 ,15 Skukuza
סקרמס 214 skerms
ֶ
סקרץ' ֶּפץ' (קייפטאון) Scratch Patch
ֶ
173 ,140
סר לוריס ,מעבר הרים Sir Lowry’s
223 Pass
ֶסרוואל 79 Serval
ֶסרֹוטי ,מֹונגאני וואלי Serote,
33 Mongane Wally
סרטים ראו קולנוע
סריולה צהובת זנב 153 Yellowtail
(וילדרנֶ ס) The
נטיין ֶ
רּפ ָ
(ה)ס ֶ
ֶ
242 Serpentine
סתיו 42

ע
עבדים
(סטלֶ נּבֹוש) 196
בתים ֶ
המלאים של אזור הכף 133
לודג' העבדים איזיקֹו (קייפטאון) ,12
128 ,126 ,59 ,51
שחרור 54

עגור חן אפריקני 111 Crane, blue
עולם הים (דרבן) 284 Sea World
עולם המפרץ (ּפֹורט אליזבת')
253 ,237 Bayworld
עולם הציפורים ָ(האּוט ּבֵ יי) World of
153 Birds
עזניית הנגב Vulture, lappet-faced
112
עטלפים 99
עיטם קולני 112 Eagle, African fish
עיירות שחורים (טאונשיפ)
Townships
(ה)עיר האבודה ראו ארמון העיר
האבודה Lost City
עישון 427
במסעדות 393
עיתונים 435 ,170
עכבישים 431
עם ואוכלוסייה 36-37 ,24-25
עמידה על המקח 412
עמק הגלים (סאן סיטי) Valley of the
329 ,326 ,313 Waves
עמק השממה (הפארק הלאומי
קאמדּבּו) Valley of Desolation
ֶ
360
עץ ממין afrocarpus Yellowwood
255 ,248 trees
עץ ממין aloidendron dichotomum
368 Quiver trees
עקב Buzzard
עקב חורף מזרחי 353
עקב תני 112
עקיצות 431
עקרבים 431

פ

רנֹוסטר 214 Paternoster
ֶ
ּפאט
ֶ
ּפאלמיט ,נהר 226 Palmiet River
פאן ֶאלסט ,וילֶ ם Van Aelst, Willem
128
פאן אפריקני ,קונגרס (פא"ק) Pan-
26 )Africanist Congress (PAC
פאן אפריקני ,שוק (קייפטאון) Pan
169 ,167 African Market
פאן ֶדה חראף ,המושל קורנליוס
יאקֹוּב Van de Graaff, Governor
362 Cornelis Jacob
פאן ֵדייק ,אנתוני Van Dyck,
128 Anthony
פאן ֶדר ֶד ֶקן ,הנדריק Van der
155 Decken, Hendrick
סטל ,וילֶ ם אדריאן Van der
פאן ֶדר ֶ
Stel, Willem Adriaan
חרּוטה ֶקרק (קייפטאון) 129
ֶ
טּולּבאך 215
ֶפרכֶ ליכֶ ן 201
סטל ,סיימון Van der Stel,
פאן ֶדר ֶ
134 Simon
ּבֹושנדאל 202
בית אחוזה ֶ

חרּוט קֹונסטאנסיה 160
סטלֶ נּבֹוש 193
ֶ
סיימונס טאון 156
פאן ֶדר ּפֹוסט ,לורנס Van der Post,
373 ,33 ,32 Sir Laurens
פאן ֶהנקס ,יאן 122 Van Hunks, Jan
פאן וואּו ,אנטון Van Wouw, Anton
324
פאן וֵ ייק ,יאן 206 Van Wyk, Jan
פאן ֵסייל ,יאקֹוּבּוס Van Zyl, Jacobus
235
פאן ּפלֶ ֶטנּבֶ רך ,הברון יואכים Van
Plettenberg, Baron Joachim
361 ,156
פאן ריּבֶ ק ,יאן Van Riebeeck, Jan
ּפארייד (קייפטאון) 129
גראנד ֵ
גרין פוינט (קייפטאון) 150
ָהאּוט ּבֵ יי 152
האי רֹוּבֶ ן 147
קירסטנּבֹוש
ֶ
הגן הבוטאני הלאומי
(קייפטאון) 164
הגעה לכף 50-51
טירת התקווה הטובה איזיקֹו
(קייפטאון) 130 ,121
גארדן (קייפטאון) 134
ֶ
קֹומּפניס
ֶ
פאן ֵריין ,יאן 199 Van Ryn, Jan
(סטלֶ נּבֹוש)
פאן ֵריין ,מרתף הברנדי ֶ
199 Van Ryn’s Brandy Cellar
פאנריינסדֹורּפ 221 Vanrhynsdorp
ֵ
ּפאפּורי (הפארק הלאומי קרוגר)
344 Pafuri
ּפאקהייס ,מעבר ההרים Pakhuis
ֵ
218 Pass
ּפארל 206-207 ,193 Paarl
טיול נהיגה בחבל היין 207
מלונות 386
מסעדות 402
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 43
ּפארל ,הר 206 Paarl Mountain
ּפארל מאונטן ,שמורת הטבע Paarl
206 Mountain Nature Reserve
ּפארל ,מוזיאון 206 Paarl Museum
פארק ֵגרייט לימּפֹוּפֹו Great
307 Limpopo Transfrontier Park
(ה)פארק הבין-גבולי קגלגדי
,68 Kgalagadi Transfrontier Park
373 ,370 ,352 ,348-49 ,69
ספארי 71 ,70 ,65
פארקי נושא
גולד ריף סיטי (יוהנסבורג) ,312 ,16
321
ג'אנקשן 163
ֶ
ָרטאנגָ ה
שאקאלנד 297 ,17 ,10
פארקים וגנים
גן הזיכרון אופנהיימר (קימברלי)
374
גני קוֶ ונָ ה (סאן סיטי) 327
הגן הבוטאני הלאומי הארולד פורטר
(ּבֶ טיס ּבֵ יי) 226
הגן הבוטאני הלאומי וולטר סיסּולּו
322

קירסטנּבֹוש
ֶ
הגן הבוטאני הלאומי
(קייפטאון) ,149 ,136 ,30 ,13
164-65
הגן הבוטאני הלאומי של מדבר
(וּוסטר) 208
ֶ
קארּו
הגן הבוטאני מאקאנָ ה (גרהמסטאון)
256
הגן הבוטאני של אוניברסיטת
סטלֶ נּבֹוש 199
ֶ
הגן הבוטאני של דרבן 289
לֹואּופלט
ֶ
הפארק הבוטאני הלאומי
334
פארק סנט ג'ורג' (ּפֹורט אליזבת')
252
גארדן (קייפטאון) ,12
ֶ
קֹומּפניס
ֶ
134-35
שמורת דֹונקין (ּפֹורט אליזבת') ,250
252
ראו גם שמורות טבע ובעלי חיים,
פארקים לאומיים ,פארקי נושא
פארקים לאומיים
ָאגאלֶ ס 229
ָאדֹו 254 ,239 ,187 ,71 ,70 ,69
אֹוגראּביז פֹולז ,355 ,71 ,69-70
372 ,368
רספלט ,350 ,71 ,69
יי-אייס ריכְ ֶט ֶ
ָא ָ
354
ּבֹונטּבֹוק 231 ,71 ,70 ,69
ֶ
(וילדרנֶ ס) ,237 ,71 ,69
גארדן רּוט ֶ
242-43
גארדן רּוט (נָ ייזנָ ה) 244 ,237
(ציציקאמה) ,71 ,69
ָ
גארדן רּוט
248-49 ,237
גולדן גייט היילנדס ,260 ,71 ,69 ,68
275
גֹונארזּו (זימבבואה) 307
ֶ
הפארק הבין-גבולי ֵגרייט לימּפֹוּפֹו
307
הפארק הבין-גבולי קגלגדי ,68-71
373 ,370 ,352 ,348-49
הר השולחן ,155 ,154 ,70-71 ,69
156
וֶ וסט קֹואּוסט 216-17 ,213 ,210
ֶחמסּבֹוק (בוטסואנה) 70
לימּפֹוּפֹו (מוזמביק) 307
מאונטן זברה 364 ,359 ,357
מאּפּונגּוּבוֶ וה 339
מאראקלֶ ה 338
ֶ
מגורים 383 ,382
קּואה 220 ,216 ,71 ,70 ,69
נָ ָמ ָ
קאמדּבּו 360 ,357
ֶ
קארּו 360 ,357 ,71 ,69
קלהארי ֶחמסּבֹוק 70
קרוגר ,74-77 ,71 ,68-69
340-45 ,306-307
רויאל נאטאל 275
שלאנֶ ה 347
ראו גם שמורות טבע ובעלי חיים,
ספארי
פדט דרום אפריקני 99 Springhares

 | 462אינדקס
ּפֹוטכיטר ,אנדריס Potgieter,
ֶ
338 Andries
ּפֹוטכיטר ,הנדריק Potgieter,
ֶ
337 Hendrik
ּפֹולֹוקוואנֶ ה 338 Polokwane
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 42
ּפֹולֹוקוואנֶ ה ,שמורת בעלי־החיים
338 Polokwane Game Reserve
פוליטיים ,אסירים 146
פוליטיקה 26-27
פֹולס ּבֵ יי ,157 ,156 ,137 False Bay
223
פֹולס ּבֵ יי ,שמורת הטבע False Bay
158 Nature Reserve
פֹולסטיט ,סאמי Volsteedt, Samie
198
ּפֹונגֹולָ ה ,שמורת בעלי־החיים
77 Pongola Game Reserve
מלונות 389
ּפֹונגֹולֹו ,נהר 299 Phongolo River
ּפֹונגֹולֹו ,נהר 299 Pongolo River
ּפּונדה מריה (הפארק הלאומי קרוגר)
ָ
344 ,15 Punda Maria
ּפֹוסטּבֶ רך ,שמורת הטבע Postberg
220 ,217 ,216 Nature Reserve
(ה)פועלים ,מוזיאון וספרייה
(יוהנסבורג) Workers’ Museum
314 and Library
ּפֹוּפאניֵין ,הלודג' ושמורת הטבע
(סוואזילנד) Phopanyane Lodge
346 and Nature Reserve
פֹור סניּוּבֶ רך 361 Voor Sneeuberg
פֹוראבֶ ר ֶרזֹורטס חאריּפ Forever
ֶ
365 Resorts Gariep
פֹוראבֶ ר ֶרזֹורטס סוואדיני (ערוץ נהר
ֶ
ּבלֵ ייד) Forever Resorts Swadini
337
ּפֹורט אדוארד ,290 Port Edward
292
מלונות 389
מסעדות 407
ּפֹורט אליזבת' ,14 Port Elizabeth
250-53 ,237 ,187
מלונות 388
מסעדות 405
מפת רחובות מאוירת 250-51
נמל־התעופה 436
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 41
ּפֹורט אליזבת' ,בית האופרה Port
252 ,251 Elizabeth Opera House
ּפֹורט אלפרד 255 Port Alfred
מלונות 388
ּפֹורט נאטאל ,המוזיאון הימי (דרבן)
Port Natal Maritime Museum
288
ּפֹורט סנט ג'ונס Port St Johns
מלונות 388
מסעדות 406
פורטוגזיים ,מגלי ארצות ,229 ,50 ,48
283
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מתחם מוזיאוני ברתולומיאו דיאש
(מֹוסל ּבֵ יי)240-41
ֶ
ּפֹורטר ,הרולד 226 Porter, Harold
פֹורטר ֶקרים (חלוצים ּבּורים)
ֶ
,311 ,281 ,54-55 Voortrekkers
369
הפֹורטר ֶקרים
ֶ
אנדרטה ומוזיאון
(ּפרטֹוריָה) 325 ,59
ֶ
ּפיגס ּפיק (סוואזילנד) Piggs Peak
347
פיּוגארדֶ ,את'ֹול ,252 Fugard, Athol
361
פיֹולסדריף 354 Vioolsdrif
ּפיטרמאריצּבֶ רג Pietermaritzburg
ֶ
280-81 ,269 ,261
מלונות 388
מסעדות 406
מפת רחובות מאוירת 280-81
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 43 ,42
ּפיטרסֶ ,הרמאנּוס Pieters,
ֶ
226 Hermanus
ּפיטרסוןֶ ,הקטֹור Pieterson, Hector
ֶ
318
ֵּפייטֹון ,אלן 33 Paton, Alan
ֵפייכיס (חיעדיים) 357 ,221 Vygies
ֵפיינּבֹוס 23 Fynbos
בית־גידול 72
קירסטנּבֹוש
ֶ
הגן הבוטאני הלאומי
(קייפטאון) 164
החוף המערבי 211
הכף הדרומי 230 ,227 ,226
ממלכת צמחיית הכף 30
נתיב הגנים 248-49 ,247 ,245 ,243
יֹונקרסהּוק 199
שמורת הטבע ֶ
פיירוויּו 207 Fairview
ּפילאנֶ סּבֶ רך ,שמורת בעלי־החיים
,76 Pilanesberg Game Reserve
327 ,311
מלונות 390
ספארי 71 ,69 ,68
ּפילגֶ רמס וסאּבי ניוז ,מוזיאון
(ּפילגרמס ֶרסט) Pilgrim’s & Sabie
ֶ
336 News Museum
ּפילגֶ רמס ,פלג 336 Pilgrim’s Creek
ּפילגרמס ֶרסט ,305 Pilgrim’s Rest
ֶ
336 ,332 ,331
הבהלה לזהב 336 ,308 ,56
מלונות 391
מסלולים מומלצים 15 ,11
מפה 336
פילים 90-91 ,77
אולם הפילים לֶ טאּבָ ה Letaba
344 Elephant Hall
הפארק הלאומי קרוגר ,302-303
340 ,307 ,306
פארק הפילים הלאומי ָאדֹו ,187
254 ,239
פארק הפילים ֶטמּבֶ ה 299 ,283
פארק הפילים נָ ייזנָ ה 245
פיליפס ,פלורנס Phillips, Lady
201 ,128 Florence

ּפינאר ,פרנסואה Pienaar, Francois
26
פינגווין שחור רגל ,156 ,154 ,143
253 ,215
ּבֹולדרז ,מושבת הפינגווינים ,154
ֶ
156
ּפינדה ,שמורת בעלי־החיים הפרטית
ָ
Phinda Private Game Reserve
299
(ה)פינוטאז' ,איגוד Pinotage
189 Association
פינוטאז' ,ייצור יין Pinotage wine-
188-89 making
פיסול בעץ 36
פיפ"א  ,2010גביע העולם 2010 FIFA
,286 ,150 ,61 ,38 ,26 World Cup
319
פיצּפטריק ,ג'יימס ֶּפרסי FitzPatrick,
58 ,33 ,32 Sir James Percy
ּפיק ,מרכז מלאכות־יד (ּפיגס ּפיק)
347 Peak Craft Centre
פיקאסו ,פבלו 280 Picasso, Pablo
ּבֹוקסה י.א233 Vixseboxse, JE .
פיקס ֶ
ֶ
פיקסברג ,פסטיבלים 40 Ficksburg
פירות
הדר 218
יבשים 355
ּפירסון ,הנרי 252 Pearson, Henry
ּפירסון ,הרולד 164 Pearson, Harold
ּפירסון ,חממה (ּפֹורט אליזבת')
252 Pearson Conservatory
פיש הּוק 157 Fish Hoek
פיתון סלעים אפריקני Pythons,
107 African rock
ֶפכקֹוּפ ,קרב 54 Vegkop, Battle of
ּפלאטקליּפ ,נקיק (הר השולחן)
ֶ
136 Platteklip Gorge
ּפלאקי ,סֹול 32 Plaatjie, Sol
ּפלֶ דג' ,שמורת הטבע (נָ ייזנָ ה) Pledge
244 Nature Reserve
ֶפלדריף ,מלונות 387 Velddrif
ֶּפלָ ה ,מיסיון 355 Pella Mission
ֶפלֹוז ,הכומר פירֹון Fellows, Revd
163 Fearon
ּפלֶ ֶטנּבֶ רג ּבֵ יי ,14 Plettenberg Bay
246-47 ,237
מלונות 387-88
מסעדות 405
ּפלֵ ייהאּוס ,תיאטרון (דרבן)
287 Playhouse
ּפלֶ יֶיר ,גארי 326 ,39 Player, Gary
פלנטריום (קייפטאון) Planetarium
174 ,173 ,135 ,134
פ.נ.ב ,.איצטדיון (סֹווֶ טֹו) FNB
319 Stadium
פ.נ.ב ,.מטריית המחול (יוהנסבורג)
41 FNB Dance Umbrella
פנגולין הכף 98 Pangolin, ground
פנורמה ,נתיב (ערוץ נהר ּבלֵ ייד)
337 ,331 Panorama Route

פנורמה ,ערוץ (ערוץ נהר ּבלֵ ייד)
337 Panorama Gorge
פני ,שרה 33 Penny, Sarah
פנים הארץ הצחיח 349-77
החיים במדבר 352-53
מפה 350-51
מצפון לנהר אורנג' 368-77
נהר אורנג' 354-55
ספארי ,פארקים לאומיים ושמורת
בעלי־חיים 71 ,69-70
מדרום לנהר אורנג' 356-67
פנים הארץ ,מסלול Midlands
279 Meander
פנים הארץ ,ראו (ה)חוף הפראי,
דראקנסּבֶ רג ופנים הארץ
ֶ
פנינית הקסדה Guineafowl,
114 helmeted
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 40-43
פסל הרוכב על גמל ָ(אּפינגטֹון)
372 ,350 Camel rider statue
פראנסי ּפינאר ,מוזיאון (ּפרינס
אלברט) Fransie Pienaar Museum
231
פראנשהּוק ,13 Franschhoek
204-205
אדריכלות 35
מורשת צרפתית 205 ,193
מלונות 385
מסעדות 402
פסטיבל ספרות 42
פראנשהּוק ,המוזיאון המוטורי
Franschhoek Motor Museum
204
פר ֶדנבֶ רך 214 Vredenburg
ֶ
פרהיסטורי ,אדם Prehistoric man
48-49 ,47
פרנש Verwoerd,
ֶפרוּורד ,הנדריק ֶ
365 Hendrik Frensch
אפרטהייד 59 ,58
התנקשות בחייו 60
פרוטיאה 31 Proteas
ממין 218 protea cryophila
ֶּפרֹולד ,אברהם Perold, Abraham
188
פרחי הבר ,תערוכה (דארלינג)
40 Wildflower Show
ּפרטֹוריָה 324-25 ,313 ,311 Pretoria
ֶ
מלונות 390
מסעדות 409-10
מפה 325
ּפרטֹוריֹוס ,אנדריס Pretorius,
ֶ
324 Andries
ּפרטֹוריֹוס ,מייג'ור פיליפ Pretorius,
ֶ
254 Major Philip
ּפרטֹוריֹוס ,מרטינוס Pretorius,
ֶ
324 Marthinus
ּפרטֹוריֹוסקֹוּפ (הפארק הלאומי קרוגר)
ֶ
342 Pretoriuskop

סטייט ,275 ,260 ,49 Free State
פרי ֵ
376 ,350
אינדישה קֹומּפאני
ֶ
ייניכטה אֹוסט
ֶפ ֵר ֶ
ראו חברת הודו המזרחית ההולנדית
Vereenigde Oost-Indische
Compagnie
פרימאטים 88-89
ֶפריניכינג ,הסכם Vereeniging,
324 ,56 Treaty of
ּפרינס אלברט ,231 Prince Albert
235
תערוכת חקלאות 40
פסטיבל זיתים ,אוכל ויין 42
ּפרינס אלברט ,גלריה Prince Albert
231 Gallery
ֶפרכֶ ליכֶ ן 201 ,13 Vergelegen
ּפרלֶ ר ,גוסטב 32 Preller, Gustav
ֶ
ֶפרנקלֹוף ,שמורת הטבע Fernkloof
227 Nature Reserve
פרנקלין ,שמורת הטבע Franklin
377 Nature Reserve
פרפור עקוד 117 Kingfisher, pied
פשיעה 430
ֶפ ֶת'רּבֶ ד ,שמורת הטבע Featherbed
244 ,14 Nature Reserve

צ

צאמה ,מלון 352 Tsamma melon
ָ
צבועון הרעמה 85 Aardwolf
צבוע
מפוספס 352 ,85
נקוד 85 ,77
צבי הסלעים 104 ,76 Klipspringers
צבי סוף מצוי 105 Reedbuck
צבי ,רוז 33 Zwi, Rose
צביון Duiker
כחול 104
נאטאל 104
סבכים 104
צבים 109
צב ים גילדי 300
צב ים חום 300
צבים 109 Terrapins
צבים יבשתיים 108
צבעוניים 37 ,36
נהייג) Prickly
(יּוט ֵ
(ה)צבר ,פסטיבל ֶ
41 Pear Festival
צוואלּו קלהארי ,שמורת Tswalu
373 Kalahari Reserve
צ'וואנֶ ה 324 Tshwane
צוואנָ ה ,מלאכות־יד Tswana, crafts
36
צוֶ וּבֶ ה ,שמורת הטבע Cwebe Nature
271 Reserve
צ'ֹוקוואנֶ ה (הפארק הלאומי קרוגר)
343 Tshokwane
ציורי סלעים 199 ,49 ,46 ,36
קאסל 274
'ייאנטס ֶ
גָ ֶ
לֶ סּותּו 273

מאּפּונגּוּבוֶ וה 339
מערות קאנגֹו 235
סאן 269
סידרּבֶ רג 218
ֶ
קאמבֶ רך 276-77 ,274
ה-דראקנסּבֶ רג ,פארק
ֶ
אּוקכאלאמּבָ
274-75
ציפור ממין corythaixoides
115 concolor
ציפור ממין lagonosticta rubricata
116 Firefinch, African
ציפור ממין lamprotornis nitens
117
ציפור ממין 117 lanius collaris
ציפור ממין 116 nectarinia famosa
ציפור ממין tauraco corythaix
29 Knysna
ציפור ממין terpsiphone
117 viridis
ציפור ממין trachyphonus vaillantii
117
ציפור ממין 117 turdus olivaceus
ציפור סוכר הכף Sugarbird, Cape
114
ציפורים 110-17
אי הציפורים (לאמּבֶ רטס ּבֵ יי) 215
הפארק הלאומי גארדן רּוט
(וילדרנֶ ס) 242
ֶ
הפארק הלאומי גארדן רּוט (נָ ייזנָ ה)
244 ,237
הפארק הלאומי וֶ וסט קֹואּוסט 216
צּפרות 421 ,419
טיולי ָ
סיפה 253
כף ֶר ֶ
מדבר קלהארי 353
עולם הציפורים ָ(האּוט ּבֵ יי) 153
עופות מים 28-29
פארק הציפורים של נהר אּומגֶ ני
(דרבן) 291 ,289
ציפורי גן העדן (ליד ּפלֶ ֶטנּבֶ רג) Birds
246-47 of Eden
שמורת הטבע ֶדה הֹוּפ 230
שמורת הטבע נילספלֵ יי 338
שמורת הטבע פֹולס ּבֵ יי 158
(ה)ציפורים ,אי (לאמּבֶ רטס ּבֵ יי) Bird
215 Island
ציציקאמה ,אזור (הפארק הלאומי
ָ
גארדן רּוט) Tsitsikamma sector
248-49 ,237 ,184-85
מלונות 388
מפה 248-49
ספארי 71 ,69
ציציקאמה ,הרים 237 Tsitsikamma
ָ
ציציקאמה ,שביל Tsitsikamma Trail
ָ
249 ,248
(סידרּבֶ רג) Maltese
(ה)צלב המלטזי ֶ
219 ,218 Cross
צלילה ושנירקול 421 ,418
סֹודוואנָ ה ,מפרץ 300-301
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צלילת כלובים 421 ,418 ,241 ,228
צמחייה
באזור החוף 28-29
החוף המערבי 213 ,211
הכף המערבי 186
הנופים והצמחייה בדרום אפריקה
30-31
הר השולחן 136
חופשות נושא 421 ,419
קּואלנד 220-21
טיול נהיגה בנָ ָמ ָ
רספלט
שמורת פרחי הבר טיני ֶפ ֶ
220
שמורת פרחי הבר נֹוטוויל 221
תערוכת פרחי הבר (דארלינג) 40
ראו גם פארקים וגנים
צעצועים ומיניאטורות ,מוזיאון
(סטלֶ נּבֹוש) Toy and Miniature
ֶ
198 Museum
(ה)צפוני ,החוף (דרבן וזולולנד) North
296 Coast
(ה)צפוני ,הכף ,211 Northern Cape
372 ,369 ,350
אדריכלות 34
יהלומים 56
מדבר קלהארי 352
נהר אורנג' 354
סאן 374 ,36
(ה)צפון־מערבי ,המחוז North West
326 ,311 ,308 ,48 Province
צ'פמן ,פסגת (קייפטאון) Chapman’s
154 ,152 Peak
צפעיים 107
צפרדע שור אפריקנית Bullfrog,
106 African
(ה)צריח (ערוץ נהר ּבלֵ ייד) The
337 Pinnacle
(ּפיטרמאריצּבֶ רג)
צֶ 'רץ' סטריט מֹול ֶ
280 ,261 Church Street Mall
(סטלֶ נּבֹוש) Church
צֶ 'רץ' סטריט ֶ
197 Street
צֶ 'רץ' סטריט ,שוק הענתיקות
(קייפטאון) Church Street Antique
169 ,168 Market
צ'רצ'יל ,וינסטון Churchill, Winston
57

ק
קאמה ,שמורת בעלי־החיים
קאגָ ה ָ
הפרטית Kagga Kamma Private
218 Game Reserve
קאדישי ,מפל (סוואדיני) Kadishi
337 Falls
קאט ,המרד של נהר Kat River
55 Rebellion
קאטֹוג'ֹו ,רוקו 205 Catoggio, Rocco
קאטסי ,סכר (לֶ סּותּו) Katse Dam
273
ֶיליטשה 158-59 Khayelitsha
ָ
קאי
מלונות 385
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קאלֶ דון ,נהר 272 Caledon River
קאליצדֹורּפ 234 Calitzdorp
פסטיבל הּפֹורט והיין Port and
42 Wine Festival
קאלפיניה ,פסטיבלי 43 Calvinia
קאלק ּבֵ יי 157 Kalk Bay
מסעדות 400-401
קאמבֶ רך 276-77 ,274 Kamberg
קאמדּבּו ,הפארק הלאומי
ֶ
,357 Camdeboo National Park
360
קאנאל וֹוק (קייפטאון) Canal Walk
169 ,166
קאנגֹו ,חוות בעלי־החיים Cango
232 Wildlife Ranch
קאנגֹו ,מערות ,14 Cango Caves
235 ,223 ,187
קאנו ,שיט 43 ,41
נהר אורנג' 418 ,354
קֹוסי ּבֵ יי 301
קאסיסּבָ יי 229 Kassiesbaai
קלֹוּפסה (קייפטאון) Kaapse
ֶ
קאּפסה
ֶ
41 Klopse
קארּו 350 ,23 Karoo
מאובנים 48
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 42
קארּו הגדול (גרייט קארּו) 357 ,30
קארּו הקטן (קליין קארּו) ,232 ,223
234
קארּו ,הגן הבוטאני הלאומי של מדבר
(וּוסטר) Karoo Desert National
ֶ
208 Botanical Garden
קארּו ,הפארק הלאומי Karoo
360 ,357 National Park
ספארי 71 ,69
קארי קאפ ,טורניר (רוגבי) Currie
40 Cup Finals
קו החוף ויקטוריה ואלפרד,
אמפיתיאטרון (קייפטאון) V&A
,141 Waterfront Amphitheatre
174 ,171
קו החוף ראו ויקטוריה ואלפרד ,קו
החוף (קייפטאון) Waterfront
קּואּבּולאוואיֹו 297 KwaBulawayo
ָ
קואגה 357 ,77 Quagga
קֹואי ,שמורת הטבע (ּפֹורט אלפרד)
255 Kowie Nature Reserve
קובוס המים Waterbucks, common
101
קוברה ,נחש 107
קּוּבֶ רך ,תחנת הכוח הגרעינית
Koeberg Nuclear Power Station
214
קודו גמלוני 100 ,77 Kudu, greater
הפארק הלאומי קרוגר 307 ,306
קודו מסורטט 103 Bushbuck
קודו ניאלה 103 ,76-77 Nyala
קוואזולו מּוטי (יוהנסבורג) KwaZulu
315 ,16 Muti

קוואזולו-נאטאל KwaZulu-Natal
דרבן וזולולנד 282-301
מטבח 395
מסלול שדות הקרב 278
נופים 31 ,30
פנים הארץ ,279 ,274 ,268 ,267
280
קוואזולו-נאטאל ,מוזיאון
(ּפיטרמאריצּבֶ רג) KwaZulu-Natal
ֶ
281 ,49 Museum
קוֵ וייטֹו (מוסיקת פופ עכשווית)
61 ,26 Kwaito
קֹווינס ,מעבר ההרים (ערוץ נהר
ּבלֵ ייד) 337 Kowyn’s Pass
קוֶ ולָ ה (נגינה בחלילית אירית) Kwela
26
קוֶ ונָ ה ,גני (סאן סיטי) Kwena
327 Gardens
קּוטסי ,ג'.מ33 Coetzee, JM .
קֹוי ,בני 36 Khoi
בתים 34
העידן הפרהיסטורי 48
והמתיישבים האירופיים 51 ,50
קֹוכֶ לּבֶ רך ,שמורת הטבע Kogelberg
226 Nature Reserve
קֹול ,ארנסט 317 Cole, Ernest
קֹולֹורה ָמאּות' ,מלונות Qolora
ָ
388 Mouth
קוליוס ממושקף Mousebird,
116 speckled
קולינן ,יהלום Cullinan diamond
375
קולנוע 415 ,414
קייפטאון 174 ,171
קֹומאקי 155 ,154 Kommetjie
מלונות 385
קומוניסטית ,מפלגה 60 ,26
קֹומּפאסּבֶ רך (פסגת המצפן)
)Kompasberg (Compass Peak
361
קֹומּפניס גארדן (קייפטאון)
ֶ
134-35 ,12 Company’s Garden
קומרדס ,מרתון (מדרבן אל
ּפיטרמאריצּבֶ רג) Comrades
ֶ
43 ,39 Marathon
(ה)קונגרס הלאומי הדרום אפריקני
של הילידים (כיום אנ"ק) South
African Native National
58 Congress
קונסוליות 427
קֹונסטאנסיה (קייפטאון) Constantia
חבל היין 122
מלונות 385
מסעדות 401
קונסטיטושן היל (יוהנסבורג)
317 Constitution Hill
קֹוסה ,דוברי Xhosa-speaking
ָ
270 ,267 ,55 ,53 people
בקתות 34
מלאכות־יד 36

קֹוסי ּבֵ יי 301 ,283 ,31 Kosi Bay
מלונות 389
קֹוסי ּבֵ יי ,שמורת הטבע Kosi Bay
301 Nature Reserve
קֹופי ּבֵ יי 271 Coffee Bay
קופים 88-89
לטנּבֶ רג)
ארץ הקופים (ליד ֶּפ ֶ
247 ,246 Monkeyland
קוף ורווט 88 ,77
קֹוּפמאנס-דה וֶ ט ,בית ראו איזיקֹו,
ֶ
קֹוּפמאנס-דה וֶ ט ,בית (קייפטאון)
ֶ
Koopmans-De Wet House
קֹוקה מֹויָה ,בקתות (מאניֶילֶ טי) Khoka
ָ
345 Moya chalets
קוקל ברצ'ל Coucal, white-browed
115
קֹוראנאּבֶ רך 373 Korannaberg
קּורּומאן ,מיסיון ובית־ספר Kuruman
369 mission and school
קּורטני-לאטימר ,מארג'רי
ֶ
Courtenay-Latimer, Marjorie
270
קורמורן הכף Cormorant, Cape
216 ,215
קּותינג 273 Quthing
קזינו 415 ,326 ,292
קזינו 415
טראנסקיי 292
ֵ
סאן סיטי 326
קּואה Sandgrouse,
קטת נָ ָמ ָ
353 Namaqua
קיאקי ים 421 ,418
קידומות טלפון 435
קיּורּבּומס ,שמורת הטבע של נהר
Keurbooms River Nature
246 Reserve
ֵקיי ָמאּות' 270 Kei Mouth
ֵקיי ,נהר 270 ,267 Kei River
קייב רוק (דרבן) 264-65 Cave Rock
ייסקאמה ,נהר Keiskamma River
ָ
ֵק
257
קייפ וויל (קייפטאון) Cape Wheel
142 ,138
קייפ פוינט ,122 ,29 Cape Point
155 ,154 ,137
קייפ פלאטס 158-59
סֹווֶ טֹו 318-19
טיולים מודרכים 421 ,420 ,318
קייפ פלאטס 159 Cape Flats
קֹורטר (קייפטאון) Cape
ֶ
קייפ
169 ,166 Quarter
(קייפטאון) 141 Cape Grace Hotel
קייפטאון 118-83 ,17 Cape Town
אדריכלות 35
אקלים 44
בידור 170-74
הר השולחן 136-37
ויקטוריה ואלפרד ,קו החוף 138-47
יומיים בקייפטאון 12
מבט אל העיר 120-21

מחוץ למרכז העיר 148-65
מלונות 384-85
מסלול מורחב של  21יום 17
מסעדות 398-401
מפת רחובות 175-83
מפת רחובות מאוירת של הגנים
134-35
מפת רחובות מאוירת של מרכז
העיר 126-27
נמל־התעופה 436
סיטי ּבֹול 124-37
פסטיבלים ואירועים מיוחדים 41-43
קניות 166-9
תחבורה ציבורית 439 ,438
קייפטאון ,איצטדיון Cape Town
174 ,173 ,150 ,118-19 Stadium
קייפטאון אמ.טי.בי צ'לנג' ,טורניר
האופניים Cape Town Cycle Tour
39 MTB Challenge
קייפטאון ,מוזיאון היהלומים Cape
142 Town Diamond Museum
קייפטאון ,מצעד הגאווה Cape Town
41 Pride
קייפטאון ,מרכז המדע Cape Town
174 ,173 Science Centre
קייפטאון ,פסטיבל הג'אז הבינלאומי
Cape Town International Jazz
42 Festival
קימברלי ,369 ,351 ,47 Kimberley
374-75
החור הגדול ,374 ,371 ,369 ,57
375
מלונות 391
מסעדות 411
קימברלי ,מועדון Kimberley Club
374
קיפלינג ,רודיארד Kipling, Rudyard
339 ,163
קיץ 41
קיצ׳נר ,לורד 324 Kitchener, Lord
קירסטנּבֹוש ,הגן הבוטאני הלאומי
ֶ
(קייפטאון) Kirstenbosch National
,51 ,30 ,13 Botanical Garden
164-65 ,149 ,136
חנות 169 ,167
קונצרטי קיץ 171 ,41
קירסטנּבֹוש ,שוק אוכל ומלאכות־יד
ֶ
Kirstenbosch Craft and Food
169 ,166-67 Market
קלאנוויליאם 218 Clanwilliam
מלונות 386
מסעדות 403
קלאנוויליאם ,סכר Clanwilliam Dam
218
קלאסרי ,נהר 345 Klaserie River
ֶ
קלאסרי ,שמורת הטבע הפרטית
ֶ
Klaserie Private Nature Reserve
345 ,337
קלהארי ,מדבר ,348-9 ,23 Kalahari
369 ,350
החיים במדבר 352-53

קלהארי ֵקייֶרפיס ָ(אּפינגטֹון) Kalahari
40 Kuierfees
קלהארי-אֹוראניָה ,מוזיאון ָ(אּפינגטֹון)
372 Kalahari-Oranje Museum
קלּוטהֶ ,הנדריק Cloete, Hendrik
ֶ
160
קלּוטה ,מרתף היין (חרּוט
ֶ
קֹונסטאנסיה) Cloete Wine Cellar
160
קלּוטה ,סטיוארט 33 Cloete, Stuart
ֶ
קליין סווארטּבֶ רך ,הרים Klein
234 Swartberg Mountains
קליין קארּו ,פסטיבל לאמנויות
(אֹוטסהּורן) קארּו Klein Karoo Arts
42 Festival
קליין קונסטאנסיה (קייפטאון) Klein
161 Constantia
קלָ יינמֹונד 226 Kleinmond
קלָ יינמֹונד ,לגונה Kleinmond
226 Lagoon
ֶקליס ,חוף (ּפֹורט אלפרד) Kelly’s
255 Beach
קליפטֹון (קייפטאון) 151 ,27 Clifton
קמפבל ,רוי 33 Campbell, Roy
קמפינג 382-83
ֶקמּפס ּבֵ יי (קייפטאון) Camps Bay
151 ,13
מלונות 384
מסעדות 401
קניונינג 421 ,416-17 Kloofing
קניות 412-13
(סטלֶ נּבֹוש)
וינקל ֶ
אּום סאמי ֶסה ֶ
198 ,196
איפה לקנות 412-13
אמצעי תשלום 412
החזרים 412
מלאכות־יד אפריקניות 413
מע"מ 412
משלוח חבילות 413
עמידה על המקח 412
קייפטאון 166-69
שעות פתיחה 412 ,166
רספלאקטה 221 Knersvlakte
ֶ
קנֶ
קראדֹוק ,364 ,358 ,357 Cradock
365
מלונות 391
קראדֹוק ,ג'ון 364 Cradock, Sir John
קראל (כפרים) ,זולו 263 Kraals, Zulu
קראמאט (האי רֹוּבֶ ן) 146 Kramat
קראמאט (קייפטאון) 137 Kramat
קראנסהּוק ,שביל (נָ ייזנָ ה) Kranshoek
245 Trail
קרוגר ,הפארק הלאומי Kruger
340-45 ,333 ,331 National Park
בטיחות 307
דרום קרוגר 342-43
החי והצומח 77 ,76 ,75 ,74
הנחיות לתיירים 307
מגורים 390
מסלול מורחב של  21יום 17
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קרוגר ,הפארק הלאומי ,המשך
מפה 340-41
נופים 31
ספארי 71 ,69 ,68
צפון קרוגר 344
שבעה ימים במדרונות של
מּפּומאלאנגָ ה ובפארק הלאומי
קרוגר 15 ,11
שימור 306-307
שמורות פרטיות 345 ,15
קרוגר ,פול Kruger, Paul
המיליונים של 309
מותו 58
מרד ג'יימסון 56 Jameson Revolt
פסלו 324
שמורות בעלי חיים 77
קרוגראנד 309 Krugerrand
קרוגרדריף ,סכר (שמורת הטבע סכר
סּוטדֹורינך) 377 Krugerdrif Dam
קרֹוךָ ,אנקי 33 Krog, Antjie
ייט-שריינֶ ר ,סמואל
ָ
קרֹונר
ָ
Cronwright-Schreiner, Samuel
364
קרוקודייל ,נהר ,334 Crocodile River
342
קרזנר ,סול 326 Kerzner, Sol
ייטהאּוס ,מחסן אבק השריפה של
קר ָ
ֵ
חברת הודו המזרחית ההולנדית
(סטלֶ נּבֹוש) 196 VOC Kruithuis
ֶ
קריקִ ,ריָה 241 Kriek, Ria
קריקט 419 ,61 ,38 ,26
קרלטון סנטר (יוהנסבורג) Carlton
316 ,16 Centre
(ה)קרן העולמית לשימור חיות הבר
WWF (World Wide Fund for
227 )Nature
קרנבל קייפטאון Cape Town
42 Carnival
קרנף 92-93
הפארק הלאומי קרוגר ,342 ,340
343
צר שפה 254 ,76
צר שפה דרום־מערב אפריקני 373
קרקל 79 Caracal
קתדרלות
סנט ג'ורג' (קייפטאון) 135
סנט מייקל וסנט ג'ורג' (גרהמסטאון)
256 St Michael and St George
קת'ידרל ,פסגת Cathedral Peak
275
(דראקנסּבֶ רג) Cathkin
ֶ
ֶקת'קין ,פסגת
275 ,268 Peak

ר
(ה)ראדסאל הראשון ,מוזיאון
(ּבלּומפֹונטיין) First Raadsaal
ֵ
376 Museum
(ּפרטֹוריָה) 324 Raadsaal
ראדסאל ֶ
ראּודנֶ ר ,האנס Raudner, Hannes
289
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ראם 352 Oryx
ראם הצבי Gemsbok (common
352 ,101 )oryx
ראנד ,תערוכה (יוהנסבורג) Rand
42 Show
(ּבלּומפֹונטיין)
ֵ
(ה)רביעי ,ראדסאל
376 Fourth Raadsaal
ֶרגינָ ה מּונדי ,כנסיית (סֹווֶ טֹו) Regina
318-19 Mundi Church
ֶרד ֶשד ,סדנת מלאכות־יד (קייפטאון)
,142 Red Shed Craft Workshop
169 ,166
רדיו 435
רֹובֹוס ,חברת הרכבות Rovos Rail
424-25 ,423 ,422
רֹוּבֶ ן ,האי ,121 ,12 Robben Island
146-47 ,139
מפה 146-47
אסירים פוליטיים 146
רובע שש ,מוזיאון (קייפטאון) District
129 ,12 Six Museum
רובע שש (קייפטאון) ,59 District Six
129
רֹובֶ רג ,שמורת הטבע Robberg
246 ,14 Nature Reserve
רוברטסון 209 ,193 Robertson
מלונות 386
רוברטסון קליּפדריפט ,מזקקת
Robertson Klipdrift Distillery
209
רוגבי ,איגוד ,38 ,26 Rugby Union
419 ,162 ,40
רֹודז ,אוניברסיטה (גרהמסטאון)
256 Rhodes University
רֹודז ,ססיל ג'ון Rhodes, Cecil John
אנדרטה רֹודז 163 ,13 ,10
קירסטנּבֹוש
ֶ
הגן הבוטאני הלאומי
165 ,164
מֹוסטרט 162
ֶ
טחנת
פשיטת ג'יימסון 56
קימברלי 375 ,374
רֹודז קוטג' (מיּוזֶ נּבֶ רג) 157
רוזבנק (יוהנסבורג) 321 Rosebank
רוזבנק ,מרכז הקניות (יוהנסבורג)
321 Rosebank Mall
רֹוטיי ,נתיב 227 Rotay Way
ֵ
רויאל נאטאל ,הפארק הלאומי Royal
275 Natal National Park
רויאל נאטאל ,מועדון היאכטות (דרבן)
288 Royal Natal Yacht Club
רֹויּבֹוס ,תה 394 ,218 Rooibos tea
רֹויּפלאט ,רמת Rooiplaat Plateau
364
רומאן ,חוף (ארניסטֹון) Roman
229 Beach
רֹון (פראנשהּוק) 35 Rhone
רּוסטנּבֶ רך ,בית (קייפטאון)
ֶ
52 Rustenburg House
רופרט ורוטשילד ,יקב & Rupert
207 Rothschild Vignerons

רוק ,מוסיקה (קייפטאון) 174 ,172-73
רֹוקינג ֶדה ֵדייזייז ,פסטיבל (דארלינג)
40 Rocking the Daisies
רֹורקס דריפט Rorke’s Drift
ֶ
אתר הקרב 267
מלונות 388
מסלול שדות הקרב 278
רחיפת מצנחים 421 ,417 ,243
ג'אנקשן Ratanga Junction
ֶ
ָרטאנגָ ה
163
ֶרטיףּ ,פיט 55 ,54 Retief, Piet
ריאּבֹוקסקלֹוף ,אחוזת Rhebokskloof
ָ
207 ,195 Estate
ריּבֶ ק ,עמק 215 Riebeek Valley
(סטלֶ נּבֹוש) Rhenish
(ה)ריין ,כנסיית ֶ
ָ
198 ,197 Church
(סטלֶ נּבֹוש) Rhenish
(ה)ריין ,מתחם ֶ
ָ
198 Complex
רינֶ ט ,בית (חראף-רינֶ ט) Reinet
363 House
סטר קורניליה Reinet, Hester
רינֶ טֶ ,ה ֶ
362 Cornelia
ריץ ,פרדריק 376 Reitz, Frederick
רישיון נהיגה 440
רכבות 438-39
יוקרה 438
למרחקים ארוכים 438
נופיות 422-23
פרוורים 438
רכיבה ספורטיבית על סוסים
39 Equestrian sports
רמברנדט 128 Rembrandt
ֶרמסגֵ ייט ,מסעדות 408 Ramsgate
רעידת אדמה (טּולּבאך) 215
רפובליקת דרום אפריקה Republic of
60 South Africa
רפיה ,דקל 296 Raffia palms
ראנד ,הרים
פירסֹונד ֶ
ֶ
ֶר
223 Riviersonderend Mountains
רציף הימאים ָ(האּוט ּבֵ יי) Mariner’s
152 Wharf
ֶרקס ,ג'ורג' 244 Rex, George

ש
שאמווארי ,שמורת בעלי־החיים
Shamwari Game Reserve
388 ,254-55
שאמפיין ,עמק Champagne Valley
275
מלונות 388
קאסל Champagne Castle
שאמפיין ֶ
275 ,268
שאקאלנד 297 ,17 ,10 Shakaland
שאקה זולו ,283 ,53 ,52 Shaka Zulu
ָ
286
ָאמאנזימטֹוטי 293
מסלול שדות הקרב 278
שאקה זולו (סדרת טלוויזיה) Shaka
ָ
297 ,262 Zulu

שארּפוויל ,טבח Sharpeville
159 ,60 ,59 Massacre
שביל צמרות העצים של יובל המאה
קירסטנּבֹוש,
ֶ
(הגן הבוטאני הלאומי
קייפטאון) Centenary Tree
164 Canopy Walkway
ֶשּבין (ברים לא חוקיים) Shebeens
320 ,318
שבעת הגדולים 254 Big Seven
שגרירויות 427
שווקים
השוק הכפרי מזמּבָ ה (ּפֹורט
אדוארד) 292
כיכר גרינמרקט (קייפטאון) ,126
169 ,166
נמל המפרץ ָ(האּוט ּבֵ יי) ,152-53
169 ,166
סדנת מלאכות־יד ֶרד ֶשד (קייפטאון)
142
פאן אפריקני (קייפטאון) 169 ,167
קייפטאון 169 ,166-67
קירסטנּבֹוש
ֶ
שוק אוכל ומלאכות־יד
169 ,166-67
שוק הענתיקות צֶ 'רץ' סטריט
(קייפטאון) 169 ,168
ּפארייד
שוק הפשפשים גראנד ֵ
(קייפטאון) 129 ,121
שוק הפשפשים מילנֶ רטֹון
(קייפטאון) 169 ,166
שוק ויקטוריה סטריט (דרבן) ,10
288 ,17
רשד (קייפטאון)
וֹוט ֶ
שוק מלאכות־יד ֶ
169 ,166
ֶיליטשה ,158
ָ
שוק מלאכות־יד קאי
159
(ה)שולחן ,הר ,12 Table Mountain
214 ,136-37 ,125 ,120
המפה 122
טיפים למטיילים 137
מפה 136-37
(ה)שולחן ,מפרץ (קייפטאון) Table
214 ,139 ,47 Bay
שֹונגֹולֹולֹו אקספרס Shongololo
423 ,422 Express
שוניות אלמוגים
החוף המזרחי 29
סֹודוואנָ ה ,מפרץ 300-301
שועלים
אוזנן 352 ,84
הכף 84
שּושלּואי ,נהר 298 Hluhluwe River
שּושלּואי-אימפֹולֹוזי ,שמורת בעלי־
החיים Hluhluwe-Imfolozi Game
298 ,284 ,283 ,76 Reserve
מלונות 389
מסלולים מומלצים 17 ,10
ספארי 71 ,69 ,68
שזרן ארוך זנב Widow, long-tailed
115
שחיתות 27

שחף הארטלוב 216 Gull, Hartlaub’s
שחפית כספית 147 Tern, Caspian
שטרן ,אירמה 363 Stern, Irma
מוזיאון (קייפטאון) 162-63
שיט 418 ,39
לאנגֶ ּבאן 217
שימור 76-77 ,75
הפארק הלאומי קרוגר 306-307
שינגוֶ ודזי ,נהר Shingwedzi River
344
שינגוֶ ודזי ֶקמּפ (הפארק הלאומי
קרוגר) 344 Shingwedzi Camp
שירותי חירום 431
שירותים רפואיים 431 ,430
שירת המאבק 33
שירת המאבק 33 Poetry, struggle
שלאנֶ ה ,הפארק הלאומי המלכותי
(סוואזילנד) Hlane Royal National
347 Park
שלג בלֶ סּותּו 272
שלֹוצֶ ה 273 Hlotse
שלושת הרונדאבֶ לים (ערוץ נהר
ּבלֵ ייד) ,15 ,11 Three Rondavels
337
לטר ,מערה (קאמבֶ רך) Shelter
ֶש ֶ
274 Cave
שמורות בעלי חיים פרטיות 345 ,15
ראו גם שמורות טבע ובעלי חיים
שמורות טבע ובעלי חיים ,66-71 ,23
77
אזור הספארי מאליּפאטי
(זימבבואה) 307
ָאלֹו רידג' 323
קאסל 269
'ייאנטס ֶ
גָ ֶ
ֶדה הֹוּפ ,224 ,223 ,71 ,70 ,69 ,13
230
דוֶ ָוסה 270
הלודג' ושמורת הטבע ּפֹוּפאניֵין
(סוואזילנד) 346
יי-אייס
הפארק הבין-גבולי ָא ָ
רספלט 354 ,350 ,71 ,69
ריכְ ֶט ֶ
הפארק הבין-גבולי קגלגדי ,69 ,68
373 ,370 ,352 ,348-49 ,71 ,70
השמורה הפרטית אּולּוסאּבָ ה 345
השמורה הפרטית לֹונדֹולֹוזי 345
השמורה הפרטית מאלָ ה מאלָ ה 345
סינגיטה 345
ָ
השמורה הפרטית
ואטרבֶ רך 338
ֶ
וּודי קייפ 255
יער אלכסנדריה 255
כף סנט פרנסיס 247
כף קֹולֹומּבָ יין 214
סיפה 253
כף ֶר ֶ
לאיֹון ֶסנדס 345
מגורים 383 ,382
נהר ֵגרייט פיש 257
נהר קיּורּבּומס 246
סכר דּולסטרֹום 334
סכר חאריּפ 365
ערוץ הנהר ּבלֵ ייד 337

ה-דראקנסּבֶ רג
ֶ
פארק אּוקכאלאמּבָ
274-75 ,71 ,69
פארק ֵגרייט לימּפֹוּפֹו 307
פארק הביצה איסימאנגאליסֹו ,17
300-301 ,71 ,69 ,68
פארק הפילים ֶטמּבֶ ה ,283 ,71 ,69
299
פארק הפילים נָ ייזנָ ה 245
פֹולס ּבֵ יי 158
ּפילאנֶ סּבֶ רך ,311 ,76 ,71 ,69 ,68
327
ֶפרנקלֹוף 227
פרנקלין 377
ֶפ ֶת'רּבֶ ד 244 ,14
צוֶ וּבֶ ה 271
קֹואי (ּפֹורט אלפרד) 255
קֹוסי ּבֵ יי 301
ייקד 339
שמורה מֹוג'אג'י ָס ֶ
שמורות בעלי חיים פרטיות 345 ,15
שמורת בעלי־החיים אּומקּוזי ,76
300 ,283
שמורת בעלי־החיים איטאלָ ה
298-99
שמורת בעלי־החיים ָא ָמ ָקלָ ה 255
שמורת בעלי־החיים הפרטית
סקֹושה ספאריס 255
ָ
שמורת בעלי־החיים הפרטית
ּפּומּבָ ה 255
ּפינדה
שמורת בעלי־החיים הפרטית ָ
299
שמורת בעלי־החיים הפרטית קאגָ ה
קאמה 218
ָ
ּפרטֹוריוֹס
שמורת בעלי־החיים וילֶ ם ֶ
377
שמורת בעלי־החיים טימּבאוואטי
345
שמורת בעלי־החיים לאליבֶ לה 255
שמורת בעלי־החיים מאדיקוֶ וה ,68
327 ,76 ,71 ,69
שמורת בעלי־החיים מאניֶילֶ טי 345
שמורת בעלי־החיים נדּומֹו (קֹוסי ּבֵ יי)
299 ,283
שמורת בעלי־החיים סאּבי סאנדס
345 ,64
שמורת בעלי־החיים ּפֹולֹוקוואנֶ ה
338
שמורת בעלי־החיים ּפֹונגֹולָ ה 77
שמורת בעלי־החיים שאמווארי
254-55
שמורת בעלי־החיים שּושלּואי-
אימפֹולֹוזי ,76 ,71 ,69 ,68 ,17 ,10
298 ,284 ,283
שמורת החי מילוואנֶ ה (סוואזילנד)
346
ניקּואה 242
אֹוט ָ
שמורת הטבע ֶ
שמורת הטבע אּומטאמבּונָ ה (ּפֹורט
אדוארד) 292 ,290 ,270
שמורת הטבע אּומלאלאזי 296
גֹוקאמה 243
ָ
שמורת הטבע

 | 468אינדקס
שמורות טבע ובעלי חיים ,המשך
קלאסרי
ֶ
שמורת הטבע הפרטית
345
שמורת הטבע חּוכאּפ ,71 ,70 ,69
221
יֹונקרסהּוק 199
שמורת הטבע ֶ
שמורת הטבע מאלֹולֹוצָ 'ה 347
שמורת הטבע מארלֹוט 231
שמורת הטבע מקאמּבאטי 271
שמורת הטבע נילספלֵ יי 338
ייקרּבֹוסראנד ,68
שמורת הטבע ָס ֶ
71 ,69
שמורת הטבע ּפארל מאונטן
(ּפארל) 206
שמורת הטבע ּפֹוסטּבֶ רך ,217 ,216
220
שמורת הטבע ּפלֶ דג' (נָ ייזנָ ה) 244
שמורת הטבע קֹוכֶ לּבֶ רך 226
שמורת הטבע רֹובֶ רג 246 ,14
שמורת הטבע של נהר אּובֹונגֹו 292
שמורת הטבע של סכר מידמאר
(ּפיטרמאריצּבֶ רג) 281
ֶ
שמורת הטבע של סכר סּוטדֹורינך
377
שמורת הטבע של סכר סּפיּונקֹוּפ
279
שמורת הטבע של ערוץ אֹוריּבי ,290
294-95 ,293
שמורת טסוואלּו קלהארי 373
שמורת מאניִינִ י ּפאן (זימבבואה)
307
רספלט
שמורת פרחי הבר טיני ֶפ ֶ
220
שמורת פרחי הבר נֹוטוויל 221
ראו גם ציפורים ,פארקים לאומיים,
החי והצומח ,גני־חיות
שממיתיים 106 Geckoes
ממין 353 Ptenopus
שנבוב (דוב נמלים אפריקני)
98 Aardvark
שני האוקיינוסים ,אקווריום (קייפטאון)
,12 ,10 Two Oceans Aquarium
142 ,140
מוצגים 143
שני האוקיינוסים ,מרתון Two Oceans
42 ,39 Marathon
שנים עשר השליחים ֶ(קמּפס ּבֵ יי)
151 Twelve Apostles
שעות פתיחה 427
בנקים 432
חנויות 412 ,166

שּפאנדאּו קֹוּפ (חראף-רינֶ ט)
366-7 ,363 Spandau Kop
שפות 24 ,23
אפריקאנס 24
ּבאנטּו 36
ֶסטצוואנָ ה 369
ספרות 32-33
שפן 98 Hyrax
שקיטן (פלמינגו)
זוטר 216
מצוי 111
שקנאי מצוי Pelicans, great white
216 ,111
שריינֶ ר ,אֹוליב אמילי Schreiner,
ָ
364 ,57 ,33 ,32 Olive Emilie
שרקרקים Bee-eaters, white-
115 ,76 fronted

ת

תאּבָ ה ּבֹוסיּו 273 Thaba Bosiu
תאּבָ ה נצ'ּו 369 Thaba Nchu
הּ-פּוטסֹואה ,הרים (לֶ סּותּו)
ָ
תאּבָ
272 Thaba-Putsoa Mountains
תאו אפריקני ,77 Buffalo, African
94-95
תה רֹויּבֹוס 394 ,218 Tea, rooibos
(ה)תוכנית לשימור מורשת הטבע של
דרום אפריקה South African
Natural Heritage Programme
146
תחבורה 436-41
אוטובוס 439
בטיחות 427 ,426
דרבן וזולולנד 285
החוף המערבי 212
דראקנסּבֶ רג ופנים
ֶ
החוף הפראי,
הארץ 269
הכף הדרומי 224
חאּוטנג וסאן סיטי 313
ֶ
חבל היין של הכף 195
טיסה 436-37
לימּפֹוּפֹו ,מּפּומאלאנגָ ה וקרוגר 333
מדרום לנהר אורנג' 359
מכונית 440-41
מצפון לנהר אורנג' 371
נתיב הגנים אל גרהמסטאון 239
רכבת 438-39 ,422-23
תחנת הרכבת הישנה ,בניין (דרבן)
288 Old Station Building
תיאטרון 414-15
קייפטאון 174 ,172

מתחם התיאטראות מרקט
(יוהנסבורג) 314 ,16
תחת כיפת השמיים 171
התיאטרון הממשלתי של דרום
(ּפרטֹוריָה) 324
אפריקה ֶ
ֶתלֶ ָמה 200 Thelema
ֶתנדילי ,אתר הנופש (הפארק הלאומי
רויאל נאטאל) Thendele Resort
275
(חאּוטנג)
ֶ
(ה)תנינים ,מסלול
323 Crocodile Ramble
תן
לבן פס 84
שחור 84
תנינים
גני קוֶ ונָ ה (סאן סיטי) 326
חוות בעלי־החיים קאנגֹו 232
לּושה) 300
חוות התנינים (סנט ָ
עולם התנינים (סקֹוטּבֶ ָרה) 290
תנין היאור 108-109
סידרּבֶ רג)
תצורות סלע (אזור הבר ֶ
219
תקופת הברזל 49
תקשורת 434-35
תקשורת 434-35
תרבות 25-26
דרום אפריקה הרב־תרבותית 36-37
הינדואיזם 289
זולו 262-63
טיולי תרבות 421 ,420
עידן הדמוקרטיה 60-61
עירונית שחורה 320
תרבות מלאית בקייפטאון 133
תרופות ראו בריאות

שמות מסחריים

,170 Cape Town Comedy Club
172
(ֶ Cloudbase Paraglidingסדג'פילד)
243
217 Club Mykonos
( Evita se Perronדארלינג) ,174 ,172
215
244 Knysna Charters
334 ,49 Museum
 - Ramonzaשיוטים לאי דובי הים
(מֹוסל ּבֵ יי) 241
ֶ
 VOCראו חברת הודו המזרחית
ההולנדית

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע
על דרום אפריקה?

למידע נוסף
לחצו כאן
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