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 محمیة طبیعیة كروغر

  
Kruger National Park 

 
كروغر تعتبر من اكبر الحدائق الوطنیة في العالم ، وھي من اجمل واروع المحمیات الطبیعیة ، حیث 

 . الحیاة البریة تتجسد في اروع اشكالھا 
التنوع والكثافة واألعداد الھائلة من الحیوانات یكاد ان یكون ال مثیل لھ،فھي تضم عدد رائع من   

الحیوانات المثیرة مثل  الفیل، األسد، النمر، 
الفھد، وو حید القرن، الجاموس، الزرافة، فرس 

تعیش معا جانبا إلى  -النھر والحمار الوحشي 
من   137جانب  ، حیث تضم ھذه المحمیة  

نوع من   500الثدییات األخرى ، وأكثر من 
 .أنواع  الطیور

 1898تم تأسیس ھذه المحمیة الطبیعیة في عام 
من قبل رئیس جنوب افریقیا بول كروغر كمنطقة 
محمیة للحیاة البریة وفتحت ابوابھا  للعامة  في 

 .للمرة األولى 1927
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منطقة مختلفة  ، كل منھا یدعم الحیاة   14ألف كیلومتر مربع وتنقسم إلى   20وتبلغ مساحة  الحدیقة 
وھي  واحدة  من مناطق الجذب الرئیسیة للسیاحة ، في جنوب أفریقیا وتعتبر من أفضل  . البریة المختلفة

 .الحدائق الوطنیة في جنوب أفریقیا
 

 .وھي تقع في شمال شرق جنوب أفریقیا بالقرب من موزامبیك
 

 -:المناخ واالوقات المناسبة 
 C ) °   30-°  18( أبریل  حار ومشمس مع زخات المطر في بعض األحیان و~ سبتمبر 

 C  )° 22-°  8( حار وجاف تتراوح درجة الحرارة ما بین   ) أغسطس ~  مایو ( وفصل الشتاء من  
 

 .توفر العدید من المخیمات داخل المتنزه ، السكن والمأوى للزوار ومستوى  الخدمة یعتمد على حجم المخیم
باالضافة للمرافق الصحیة والخدمات االخرى ، مثل حوض سباحة ومكتبة ومطعم وكافتیریا ومحطات 

 .الوقود، وسوبر ماركت وغیرھا
 

عادة الناس الذین یجیئون بسیاراتھم 
الخاصة ، یفضلون البقاء في ھذا النوع 

من المخیمات،  وھي غیر مریحة 
 .للعائالت

 
إذا كنت ترغب في تجربة حیاة ، الغابة 
ومھتما  بالطبیعة ، فان ھذا النوع من 
المخیمات مناسب ، جدا لك ولطموحك 

في مشاھدة الحیاة البریة على 
 .  طبیعتھا 
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ھناك العدید من المتنزھات داخل األراضي الخاصة في جمیع مواطني جنوب أفریقیا، واصحابھا  بنوا العدید 
 ). Game Reserves and Lodges( من الفیالت مع جمیع المرافق وتسمى 

 
 

نجوم وھي باھظة  5إلى  4وھي  نفس المنتجعات داخل طبیعة المحمیة الطبیعیة ،  وھذه الفلل بمثابة  
 .السعر  إلى حد ما مكلفة

Big Five   ھي عبارة عن االنواع الخمسة من الحیوانات والتي توجد في جمیع المحمیات تقریبا وھي
 .ھي ما یطلق علیھا  ھذا االسم ) النمر  -الكركدن -الفیل  -االسد  -الجاموس( 
 

ویمكنك ان ترى ھذه ) النمر  -الكركدن  -الفیل  -األسد  -الجاموس  -  Big Five(كل منھم لدیھم 
الحیوانات  كل یوم داخل المنطقة 

الخاصة بسھولة باالضافة لالنواع 
 .المختلفة من  الطیور األخرى
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 .حیث تقدم خدمة مطار  للنزالء )  Private Game Reserve (االغلبیة یاتي من المطار مباشرة إلى 

 
 ).مطار جوھانسبرج ( أقرب مطار دولي إلى حدیقة كروغر ھو 

 
جمیع الفنادق تقریبا في جوھانسبرغ وجنوب أفریقیا تقدم لك جوالت لحدیقة كروغر، أو الحدائق األخرى 

 ).مع المواصالت والطعام ( لیال  5إلى  3الجوالت عادة من   -في جنوب أفریقیا 
 

 ).ساعات من جوھانسبرغ   4وتبعد  - Nelspruit city ( أقرب مدینة رئیسیة إلى حدیقة كروجر ھي  
 

 Big five -أیضا إذا لم یكن لدیك الكثیر من الوقت، وھناك جولة یوم واحد لرؤیة الخمسة الكبار 
) Pilanesberg Safari .( 
 

من التجارب الرائعة ، االقامة لیال في الغابة 
وھي من التجارب الفریدة التي ربما لن 

یحالفك الحظ باعادتھا ، ومعظم النزل تقدم 
 .جمیع المرافق المریحة

 
 

  See Dunia -شوف الدنیا 
یمكنك التواصل معنا لمساعدتك في 

ترتیب جوالت مناسبة لجنوب افریقیا 
 . وحدیقة كروغر الوطنیة 


