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Prowincja Przylądkowa Północna (Northern Cape) to największa pod względem powierzchni prowincja RPA, ale o
najmniejszej liczbie ludności. Jej krajobraz tworzą rozległe półpustynne równiny. Słynie z wydobywanych tu
diamentów, a jedną z największych atrakcji turystycznych jest Wielka Dziura w Kimberley.
The Northern Cape to głównie rozległe półpustynne równiny, które charakteryzują się niewielką ilością opadów
rocznych. Dwie największe przepływające przez prowincję rzeki Południowej Afryki, Oranje i Vaal, umożliwiają
uprawę 140 tys. hektarów nawadnianych gruntów rolnych.
Prowincja Przylądkowa-Północna graniczy z Botswaną na północy i Namibią na zachodzie, a także z trzema
prowincjami: Północno-Zachodnią, Wolnym Państwem i Zachodnią Prowincją Przylądkową.
Stolicą prowincji jest Kimberly, które słynne z odkrycia diamentów, a także z oblężenia podczas drugiej wojny
burskiej 1899-1902.

Diamenty nadal są wydobywane, głównie u ujścia rzeki Oranje (Oragne). Inne ważne zasoby minerałów zawierają
mangan (25 proc. zasobów światowych), ołów (13, 4 proc. światowego eksportu) oraz rudę żelaza.
Rolnictwo jest kolejnym ważnym sektorem gospodarki, głównie pod względem hodowli owiec, rybołówstwa,
suszonych owoców, winogron i oliwy z oliwek.
Do głównych atrakcji turystycznych należy Wielka Dziura w Kimberley (odkrywkowa kopalnia diamentów o
powierzchni 17 ha) - prawdopodobnie największy wykopany ręcznie szyb odkrywkowy na świecie. Złoża
diamentów zostały już tu jednak wyeksploatowane.
Tutejsze muzeum oraz pionierskie miasteczko należą do kolejnych interesujących punktów ma mapie
turystycznej prowincji. Inne atrakcje to: Transgraniczny Park Kgalagadi, który łączy Park Narodowy Kalahari
Gemsbok z Parkiem Narodowym Gemsbok w Bostwanie, doroczna wystawa kwiatów wiosennych w Namaqualand
oraz przykłady sztuki kamiennej San - Buszmenów w Centrum Sztuki Wildebeest Kuil. Inny ponadnarodowy park
łączy Park Narodowy Richtersveld w Południowej Afryce z parkiem dzikich zwierząt Aii-Ais w Namibii.
Wiodące sektory to górnictwo, rolnictwo, usługi ﬁnansowe i handel. Możliwości inwestycyjne istnieją w górnictwie
i przeróbce minerałów, włącznie z cięciem diamentów, przetwórstwem rolno-spożywczym, hodowlą dzikich
zwierząt, hodowlami morskimi oraz turystyką. Ministerstwo Handlu i Turystyki odpowiada za promocję handlu,
inwestycji i turystyki na terenie prowincji.
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Co trzeba wiedzieć

Prowincja zajmuje około 30 proc. obszaru RPA
Mieszka tu niewiele ponad milion osób
Powszechnie używanym językiem jest afrikaans, ale w biznesie powszechny jest angielski
Ważne linki
Northern Cape Provincial Government: www.northern-cape.gov.za
Northern Cape Economic Development: www.nceda.co.za
Tourist Information Northern Cape Tourism Authority: www.northern-cape.org.za
Diamond Route: www.diamondroute.co.za
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