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ברוכים הבאים 
לאוסטרליה

אוסטרליה היא ארץ עם יופי פראי. 
חולות ישימון אדומים, חופים זהובים 

ושוניות בצבעים עזים – הכל חובר 
יחד כדי ליצור תפאורת רקע לתענוגות 

עירוניים מתוחכמים ולמפגשים 
מלאי נשמה עם ילידי המקום.

רוב האוסטרלים גרים לאורך החוף, בערים – וכפועל יוצא, 
החיים העירוניים כאן תוססים ומהנים. סידני היא דוגמה 

זוהרת לכך, עם חופים נפלאים ונמל מפואר. מלבורן היא 
עיר האמנות, הרחובות הצרים והאוכל המשובח. בריזביין היא 
עיר סובטרופית מתפתחת; אדלייד ניחנה בחן חגיגי ובאווירת 
פאבים נינוחה; בפרת׳ המשגשגת נושבת הרוח האופטימית 

של החוף המערבי; וקנברה מתפארת באוצרות התרבות של 
האומה. דרווין, בגבול הטרופי הצפוני, והובארט, עיר אבני 

החול הצוננת שבדרום, הן שני הפכים גמורים.

הנוף באוסטרליה מגוון באותה מידה, מיערות טרופיים 
שופעים ויערות גשם ממוזגים ועד מחשופי הסלע של אּולּורּו, 

קקדו והקימברלי. קו החוף הפראי הנהדר של אוסטרליה 
משופע באיים ובחופים שקטים ומבודדים. את המרחבים 
הנפלאים האלה מאכלסים בעלי־חיים שכמותם לא תראו 
בשום מקום אחר: קנגורו, תנינים, וומבאט, וולאבי, ברווזן, 

דינגו ויותר מ־700 מיני ציפורים.

כאשר יתעורר בכם הרעב, תוכלו להשביעו במטבח ׳מֹוד 
אֹוז׳ )אוסטרלי חדש(: פיוז׳ן רב־תרבותי, שמשלב טכניקות 
אירופיות עם חומרי גלם טריים משפת האוקיינוס השקט. 

מאכלי־ים משחקים כאן תפקיד ראשי, אבל בברביקיו 
האוסטרלי תמיד תמצאו בשר בקר, כבש ועוף. את כל זה 
מלווים הבירות, הוויסקי והיינות האוסטרליים המהוללים.

קו החוף הפראי הנהדר של 
אוסטרליה משופע באיים 
ובחופים שקטים ומבודדים

 חוף ּבֹונַדיי, סידני )עמ׳ 44(
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ברט אטקינסון, כריסטיאן ּבֹוֶנטֹו, פיטר דראגיסביץ׳,
אנטוני האם, פול הרדינג, טרנט הולדן,

קייט מורגן, תמרה שיוֹורד, טום ספרלינג
אנדי סימינגטון, דונה ווילר
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סידני
העיר האוסטרלית הידועה היא יפהפייה, ועתירת חופים
רוב המבקרים מציבים בראש הרשימה שלהם את האתרים הבולטים בסידני 

)Sydney; עמ׳ 35(: בית האופרה, הרֹוקס וגשר הנמל. אבל כדי להכיר את סידני 
האמיתית, הקדישו יום לבילוי בחוף הים. מצאו לכם פיסת חול פנויה בחוף 

ּבֹונַדיי ולכו לגלוש; שוטו במעבורת שמפליגה מהנמל לחוף מנלי וצאו לשחייה; 
או פסעו לאורך הטיילת האפופה רסס מים, שמובילה לחוף ֶשלי. אלה החיים.



12 הגדולים של אוסטרליה תכנון הטיול 7 6 תכנון הטיול 12 הגדולים של אוסטרליה
JE

F
F

 H
U

N
T

E
R

/G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
 ©

S
U

N
F

L
O

W
E

R
E

Y/
S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
 ©

D
A

R
R

E
N

 T
IE

R
N

E
Y/

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

 ©

ָּביירֹון ֵּביי
בירת תרבות הנגד שעל חוף הים

ָּביירֹון ֵּביי )Byron Bay; עמ׳ 95( הנינוחה שוכנת בנקודה המזרחית ביותר 
באוסטרליה, ומשמשת כבר שנים כסמל לתרבות האוסטרלית. משפחות 

בחופשה, היפים, גולשים ושוחרי שיזוף מכל העולם מתקבצים בחוף הים 
לצפות בשקיעה, ממלאים את המסעדות המצוינות, משתתפים במגוון פעילויות 
או נהנים מקצב החיים האיטי והרוֵגע. מוקד המשיכה העיקרי של ָּביירֹון ֵּביי הוא 

רצועת החוף שלה, מהיפות באוסטרליה.

קנברה
הלב התרבותי והפוליטי של אוסטרליה

מוקד המשיכה העיקרי של קנברה )Canberra; עמ' 81(, עיר הבירה 
התכליתית של אוסטרליה, הוא שפע המוזיאונים והגלריות שבה. מוסדות כמו 

הגלריה הלאומית של אוסטרליה, המוזיאון הלאומי של אוסטרליה, גלריית 
הדיוקנאות הלאומית ואנדרטת המלחמה האוסטרלית מעניקים למבקרים 
בהם תובנות מרתקות על ההיסטוריה והתרבות של הארץ, לאורך השנים. 

אנדרטת המלחמה האוסטרלית )עמ׳ 85(

שונית המחסום הגדולה וֵדיינטרי
שונית אלמוגים ססגונית ויער גשם עתיק

שונית המחסום הגדולה )Great Barrier Reef; עמ׳ 110(, אתר מורשת עולם 
של אונסק״ו, היא מערכת אקולוגית המתפרשת על פני 2000 ק״מ, עם אלמוגים 

 ;Daintree( ודגים טרופיים מסחררים ביופיים – גן עדן תת־ימי. יער ֵדיינטרי
עמ׳ 116(, עוד אתר מורשת עולם של אונסק״ו, עוטף את המבקרים בשרכים 

פרהיסטוריים ובמנגרוביות מתפתלות, הגולשים אל חופים עם חול לבן מבהיק.
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הָווייטסאנֵדייז
מפליגים בארכיפלג טרופי

תוכלו לבקר בהרבה מאוד איים טרופיים מבלי 
למצוא מקום עם יופי מושלם כמו הָווייטסאנֵדייז 

)The Whitsundays; עמ׳ 129( שבקווינסלנד. 
מטיילים עשירים ועניים כאחד עולים על היאכטות 
המפליגות מעיירת המסיבות ֵאיירלי ביץ׳ או מהאי 

המילטון רחב הידיים, ושטים בין האיים עתירי 
הצמחייה בחיפוש איטי אחר גן העדן )שנמצא 

ביותר מאי אחד בארכיפלג(.
חוף ָווייטֵהייֶבן, האי ָווייטסאנדיי )עמ׳ 138(

מלבורן
נשמה, סגנון ותוכן הרחק בדרום 
מה התור הזה? אה, אלה רק אנשים שמחכים 

להיכנס למסעדה האופנתית החדשה, שבה 
"אי אפשר להזמין מקום מראש.״ במלבורן 
)Melbourne; עמ׳ 141( כולם מדברים על 

המסעדה/ השף/ בית־הקפה/הבריסטה/ הבר/ 
משאית האוכל החדשים, אבל יש בעיר דברים 

שהמקומיים לא יסכימו לשנות: הפארקים והגנים 
הירוקים, החשמליות העמוסות והנאמנות הנלהבת 
לקבוצות ספורט. על קירות הסמטאות תמצאו את 

אמנות הרחוב הידועה של העיר, שמבטאת את 
הפחדים, התסכולים והאושר של מלבורן.

רחוב Degraves )עמ׳ 150(
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הובארט
דו־קיום בין היסטוריה לתרבות עדכנית

זוהי העיר השנייה שנוסדה באוסטרליה, ואולי היפה מכולן. תרבות האיים המייחדת את 
הובארט )Hobart; עמ׳ 179( זכתה לאחרונה לחיזוק מהזירות המשגשגות של אוכל ואמנות, 
שאותן מוביל המוזיאון לאמנות עתיקה וחדשה – מתחם חדשני ברמה בינלאומית, שבעליו 

מגדיר אותו כ״דיסנילנד חתרני למבוגרים.״ אבל אווירת ימים עברו שאפיינה את הובארט 
לא נעלמה: סלמנקה ּפֵלייס וּבאֶטרי פוינט מפיחים חיים חדשים בתקופה הקולוניאלית, 

שאיכשהו לא נראית רחוקה כל כך. המוזיאון לאמנות עתיקה וחדשה; עמ׳ 182(

דרך האוקיינוס הגדולה
טיול נהיגה קלאסי

שנים־עשר השליחים – תצורות סלע משוננות, שמזדקרות מתוך המים הסוערים 
– הם בין המראות המרשימים בוויקטוריה, אבל המסע אליהם בדרך האוקיינוס 

הגדולה )the Great Ocean Road; עמ׳ 167( הוא זה שמגביר את עוצמת החוויה. 
סעו לאיטכם בכביש המתפתל לצד כפרי הנופש והחופים המרהיבים של מצרי 

באס )Bass Strait(, ואז שימו פעמיכם אל פנים הארץ דרך יערות גשם ממוזגים, 
עתירי עצים גדולים וכפרים קטנים. שנים־עשר השליחים )עמ׳ 170(
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אּולּורּו והָאאּוטֶּבק
סלעים אדירים ושמי מדבר אינסופיים 

לא משנה כמה פעמים ראיתם אותו בגלויות – שום דבר לא יכין אתכם להוד 
הבוהק של אּולּורּו )Uluru; עמ׳ 226(, כשהוא מתגלה לראשונה באופק של 

הָאאּוטֶּבק. הסלע העצום הזה – על מיקומו המרוחוק בלב המדבר, החשיבות 
התרבותית העמוקה שלו ויופיו הטבעי המפעים – הוא אתר של עלייה לרגל. 
הרי קאטה ג׳ּוטה )עמ׳ 230( מרתקים לא פחות, עם מסלולי הליכה מיסטיים, 

שקיעות מופלאות ותרבויות מדבריות עתיקות.
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אדלייד ואזורי היין של דרום אוסטרליה
יינות משובחים ואווירה עירונית מעודנת

דרום אוסטרליה המפתה, שעדיין לא עלתה על הרדאר של התיירים, היא מקום משכנה של 
העיר המקסימה אדלייד )Adelaide; עמ׳ 208(. תמצאו כאן זירות מתפתחות של אמנות ואוכל 

וסמטאות עתירות ברים – וכל זה מוקף באזורי יין ברמה בינלאומית. תוכלו ללגום יין שיראז 
בעמק ּבארֹוסה )עמ׳ 202( ובמקלארן ֵוייל )עמ׳ 204( או להתענג על פינו נואר בגבעות אדלייד 

הקרירות )עמ׳ 206(.
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הפארק הלאומי קקדו
טבע פראי בטריטוריה הצפונית 

הטרופית
כשאתם מגיעים לקקדו )Kakadu; עמ׳ 239(, כאילו 

נכנסתם לעולם אחר. אוסף מסחרר של אמנות 
אבוריג׳ינית )ותרבות אבוריג׳ינית חיה(, ביצות 

שופעות צמחייה, נקיקים עתיקים ומגוון של בעלי־
חיים, שמתפרש על פני כמעט 20,000 קמ״ר בצפון 

אוסטרליה. המבקרים – בין אם הם מסתפקים בטיול 
יום מודרך ובין אם הם צוללים פנימה לקמפינג או 

לטרק ארוך – לא ישכחו את הארץ הזו שקפאה 
בזמן.
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פרת׳ ופריֶמנטל
אורות העיר הזוהרים, 
לילות הנמל הסוערים 

פרת׳ )Perth; עמ׳ 262( התוססת והאופטימית 
שבמערב אוסטרליה קרובה לסינגפור יותר מאשר 

אל סידני, והיא אחת הערים הגדולות המבודדות 
בעולם. מדרום, על שפך נהר סוואן )Swan(, שוכנת 
פריֶמנטל )Fremantle; עמ׳ 267( – עיירת סטודנטים 
עם אווירה מחוצפת ואמנותית, עשירה באוצרות של 
אדריכלות ויקטוריאנית קלאסית. פריֶמנטל היא עיר 
הנמל העיקרית במערב אוסטרליה, והגלים מניחים 

לפתחה השפעות בינלאומיות שמשאירות את 
המקומיים מעודכנים. פרת'



כתב מודגש מתייחס למפה 

א
222-37 Outback ָאאּוטֶּבק

אבוריג׳ינים, ראו עמים ילידיים

119 Agnes Water ָאגֶנס וֹוֶטר

 ,201 ,208-16 Adelaide אדלייד
210

 Adelaide Hills אדלייד, גבעות
220-21 ,206-7

243 Ubirr אּוּביר

176 Cape Otway אֹוטֵוויי, ֵּכף

אוכלוסייה 277

)ה(אֹולגֹות, ראו קאטה ג׳ּוטה

 Uluru )Ayers )אּולּורּו )צוק ֵאיירז
 ,225 ,226-9 ,222-37 Rock(

232

אּולּורּו־קאטה ג׳ּוטה, הפארק 
 Uluru-Kata Tjuta הלאומי

National Park 226-31

 South Australia אוסטרליה, דרום
198-221

 Australian ה(אוסטרלי, המוזיאון(
55 ,53 Museum

אוסטרליה, מערב 256-73

אופנוע 313-17

 Sydney ה(אופרה, בית של סידני(
38-39 Opera House

אזורי חיוג 308-9

אזורי יין

אדלייד, גבעות 206-7, 220-21 

בארֹוסה, עמק 202-3, 216-18, 
 217 ,201

יארה, עמק 164 

מקלארן ֵוייל 204-5, 218-19 

ֵאיירז, צוק ראו אּולּורּו

 134-37 Airlie Beach 'ֵאיירלי ביץ

איכות הסביבה 290-91

אינטרנט אלחוטי 305

איצטדיון הקריקט של מלבורן 
 Melbourne Cricket Ground

148-49
אירועים 22-24

אל אוסטרליה וממנה 311-12
 Alice Springs אליס ספרינגס

233-37
172-73 Anglesea ֶאנֶגלסי
175 Apollo Bay אפולו ֵּביי

אקווריומים
האקווריום של מערב אוסטרליה 

 Aquarium of Western
262 Australia

 Sydney האקווריום של סידני
52 Sea Life Aquarium

אקלים 22-24, 302
אשרה 310-11

אתרי אינטרנט מומלצים 17

ב
 Barossa Valley בארֹוסה, עמק

217 ,201 ,216-18 ,202-3
 ,44-45 Bondi Beach ּבֹונַדיי, חוף

46-47 ,46-47
272 Bon ,Scott ּבֹון סקוט

ּבּושוֹוקינג ראו טרקים וטיולים 
ברגל

בטיחות 308, 311
ביטוח 305, 315

 ,94-105 Byron Bay ָּביירֹון ֵּביי
101 ,97

בירה 294, ראו גם מבשלות
בית הפרלמנט, האוסטרלי 

 Australian Parliament House
86

76-77 Blackheath ּבֶלקהית׳
בעלי־חיים 19, 290-91, 299, 304, 

ראו גם אקווריומים, פארקים 
לאומיים ושמורות טבע, גני 

חיות, זנים שונים
 Bronte Beach ּברֹונֶטה, חוף

46 ,45
בריאות 303-5
בתי־קפה 293

ג
246 Jabiru ג׳אֶּברּו
גאוגרפיה 290-91

גורדונס, מפרץ 46 
גיאולוגיה 290-91

246 Jim Jim Falls ג׳ים ג׳ים, מפלי
גישת אינטרנט 305

גלישה 299
ָּביירֹון ֵּביי 98-99 

חוף ּבֹונַדיי 44-45 
חוף ֶּבלס 172 

סידני 56 
75 Glenbrook גֶלנּברּוק

212 Glenelg גֶלֶנלג
גלריות לאמנות, ראו גלריות

גלריות, ראו גם מוזיאונים
הגלריה הלאומית של אוסטרליה 

 National Gallery of
84 Australia

 Art הגלריה לאמנות של דרום
 Gallery of South Australia

אוסטרליה 208
 Art הגלריה לאמנות של מערב

 Gallery of Western Australia
אוסטרליה 262

הגלריה לאמנות של ניו סאות׳ 
49 Art Gallery of NSW וויילס

הגלריית הלאומית לדיוקנאות 
85 National Portrait Gallery

המוזיאון לאמנות עכשווית 
 Museum of Contemporary

48 Art
המרכז לאמנות ָאראלּוֶאן 

233 Araluen Arts Centre
מרכז איאן פוטר – הגלריה 
 Ian Potter Centre: NGV

Australia הלאומית של 
ויקטוריה 145

 Brett סטודיו ּבֶרט ָווייטלי
55 Whiteley Studio

גני חיות
 Adelaide גן החיות של אדלייד

209 Zoo
 Taronga גן החיות של טארֹונגה

55 Zoo

אינדקס 317

אינדקס



אינדקס 318319 אינדקס

כ
כדורגל 296

כלכלה 276-77
כסף 302-3, 306-7

כספומטים 306
כרטיסי אשראי 306

כרטיסי חיוג 309
כרישים 291, 304

ל
137 Long Island לונג איילנד

75 Leura לּוָרה
173-74 Lorne לֹוְרן

55 Manly Beach ֶמנלי, חוף
 AFL ליגת הפוטבול האוסטרלית

295
 Lady Elliot ליידי אליוט, האי

118 Island
 Lady ליידי מאסגֵרייב, האי

118-19 Musgrave Island
לסביות, מטיילות 303

מלבורן 159 
סידני 66 

לשכות מידע לתיירים 309

מ
מבשלות 294

גבעות אדלייד 221 
הובארט 189 

סידני 65 
פריֶמנטאל 272 

מגורים 301-2, ראו גם במקומות 
שונים 

מדוזות 304
מוזיאונים, ראו גם גלריות

אנדרטת המלחמה האוסטרלית 
85 Australian War Memorial
 Australian המוזיאון האוסטרלי

55 ,53 Museum
המוזיאון הימי של דרום 

 Western אוסטרליה
 Australian Museum –

269 Maritime

 National המוזיאון הלאומי
84-85 Museum of Australia

המוזיאון הלאומי הימי 
 Australian National

52 Maritime Museum
המוזיאון הלאומי לגלישה 

 Australian National Surfing
172 Museum

המוזיאון הלאומי לספורט 
 National Sports Museum

149
המוזיאון של מערב אוסטרליה 
-גלריית הספינות הטרופות 

 Western Australian Museum
269 – Shipwreck Galleries
המוזיאון של מרכז אוסטרליה 

 Museum of Central
234 Australia

המוזיאון של סידני 51 
השירות המלכותי של הרופאים 

 Royal Flying Doctor Service
המוטסים 249

 South מוזיאון דרום אוסטרליה
208-9 Australian Museum

מוזיאון הדמוקרטיה של 
 Museum of אוסטרליה

86 Australian Democracy
מוזיאון הקסרקטין הייד פארק 

 Hyde Park Barracks
50 ,49 Museum

מוזיאון וגלריית האמנות של 
 Museum הטריטוריה הצפונית

 & Art Gallery of the
249 ,247 Northern Territory

מוזיאון וגלריית האמנות של 
 Tasmanian Museum טסמניה

188 & Art Gallery
 Melbourne מוזיאון מלבורן

153 Museum
 Powerhouse מוזיאון ּפאֶוורהאוס

52-53 Museum
 Rocks מוזיאון רֹוקס דיסקברי

48 Discovery Museum
מוזיאון שחזור בקתות מֹוסֹון 
 Mawson׳s Huts Replica

189 Museum
85 Questacon קֶווסטאקֹון

 National תערוכת עיר הבירה
87 Capital Exhibition

מוסיקה 25
מזג אוויר 22-24, 302

מטבע 16, 306
מידות ומשקלות 307

מיסים 306-7
מירוצי סוסים 296

מכס 302
 ,143 ,140-65 Melbourne מלבורן

154-5
אל מלבורן וממנה 143, 163

אתרים 152-56
בידור 161-62

ברים וחיי־לילה 160-61
טיולים מודרכים 156

לשכות מידע לתיירים 162
מגורים 143, 165

מסלולים מומלצים 142
מסעדות 146-47, 157-60

מקרי חירום 162
סיורי הליכה 150-51, 150-51

פעילויות 156
קניות 157

תחבורה 163-64
תכנון 142-43

 Melbourne מלבורן, מוזיאון
153 Museum

 Queen ה(מלכה ויקטוריה, שוק(
146-47 Victoria Market

מסלולי הליכה
הובארט 186-87, 186-87 

מלבורן 150-1, 150-1 
סידני 46-7, 57, 58, 46-7 

מסלולים מומלצים 26-31, 26, 
27, 28, 30, ראו גם במקומות 

השונים
מסעדות 292-94, 303, ראו גם 

במקומות השונים
מערות, ציורי 242-43

 Twin Falls מפלי התאומים
246-47

 Sydney מצפה הכוכבים, סידני
48 Observatory

גני חיות, המשך

גן החיות של מלבורן 
153 Melbourne Zoo

 Perth Zoo גן החיות של פרת׳
262

פארק בעלי־החיים של סידני 
52 Wild Life Sydney Zoo

גנים, ראו פארקים וגנים

 Sydney Harbour גשר, נמל סידני
40-41 Bridge

ד
דואר 307

 Stolen ה(דורות הגנובים(
287 Generations

 Daydream Island ֵדיידרים, האי
137-38

 Daintree ֵדיינטרי, יער הגשם
109 ,106-27 Rainforest
248 ,247-55 Darwin דרווין

דרום השונית הגדולה, איי 
 Southern Reef Islands

118-19

 Great דרך האוקיינוס הגדולה
169 ,166-77 Ocean Road

דרכונים 312

דת 277

ה
הגירה 312

 ,181 ,178-97 Hobart הובארט
190 ,186-87

הומואים מטיילים 303

מלבורן 159 

סידני 66 

138 Hook Island הּוק, האי

 Northern הטריטוריה הצפונית
222-55 Territory
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