
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ארץ מדבר ענקית ויפהפיה,  -נצא אל מרחבים ריקים ופראיים הנמצאים הרחק מן ההמון הסוער. נמיביה 
ואחת הארצות דלילות האוכלוסין ביותר בעולם. דיונות ענק בגווני כתום, הרי גרניט סגולים, אינספור יענים 

ארצם של אנשי  –ולנד בשדות העשב הצהוב, דובי ים החיים בחופי המדבר, ופילי מדבר פראיים. קואק
ביתם של שפע חיות הבר:  -שבט האווה הימבה אדומי העור, ואנשי שבט ההררו. שמורת הטבע אטושה 

עדרי אנטילופות, זברות, פילים וטורפים. נמיביה היא תערובת אנושית של שחור ולבן, של תרבות 
בי אין סוף בתוליים, פראיים, אירופאית קלאסית עם תרבויות שבטיות שורשיות, של ערים מודרניות ומרח

מהאחרונים שנותרו בתבל. סוונות ירוקות עם עדרי ראמים ואיילות, פילים, ג'ירפות ושקיעות אפריקאיות 
אדומות מטרפות. מושבות של פלמינגו אדומי כנפיים ואלפי דובי ים ואריות ים. ארץ של ניגודים מרתקים, 

 אפריקה במיטבה ויותר מזה.
 

 אווה  הימבה                                                                                                   הקוקולנד ושבט ה
בקצה הצפון מערבי של נמיביה, על גבול אנגולה ונהר הקוניני לחוף האוקינוס השקט, באחד האזורים המבודדים 

תיות שבט ה"אווה הימבה"  בארצו ה"קוקולנד". רצועת והנידחים באפריקה, שוכן תחת מעטה של מסתורין וחיד
מ' ממזרח, נהר  2,000דיונות בלתי עבירה )חוף השלדים האימתני( לאורך הים במערב, רמה הררית בגובה 

הקוניני שורץ תניני הענק בצפון ומדבר צחיח בדרום . כל אלה הותירו את בני האווה הימבה כמעט בלתי 
האחרון בנמיביה ולמעשה באפריקה כולה, שנותר אוטנטי לחלוטין במנהגיו לבושו מופרעים והפכו אותו לשבט 

ושפתו  למרות פיזורם הגדול נשמרת בקנאות הופעה כמעט אחידה. במיוחד בולטים לעין חצאיות העור והצדף 
ו הן אות ,מפורסמות בנות השבט היפהפיות בצבע השוקולד של גופן ,התלוי להם על צווארם. ואולם, יותר מכל

 משיגות לא על ידי שיזוף, אלא בהתמרחות במשחה עשויה מאבן אדומה כתושה מעורבת בשומן בעלי חיים.
 צבע עור בהשראתו של "קולנדהמאה שעברה, קראו לחבל הארץ  "קוכאשר הגיעו למקום הגרמנים, בתחילת 

שנה עם הגעת גלי  בני ההמבה שיכים לשבט ההררו ודוברים את שפת ההררו. לפני כמאה וחמישים  .זה
המיסיונרים למרכז נמיביה  המירו מרבית בני השבט את מנהגיהם והחלו ללבוש שמלות וויקטוריאניות 

 בהשפעת התקופה והמיסיון. כיום לבוש זה הפך לחלק קבוע מהופעתם של בני ההררו.
 

בתוואי שטח שונים ומפגשים עם שבט  בג'יפים מזוודים למסע שטחהמסע יכלול נהיגת שטח  על המסע:
 ההימבה וההררו אשר בחלקם עדיין שומרים על אורח חיים מסורתי. 

 .אזור קוקלנדמוסדרים בבתנאי קמפינג  לילות  3 וב בבתי מלון ולודג'ים ברמה גבוהההלינות בחלקן 
 
 

 מסע ג'יפים במדבר נמיב וקוקולנד

 נמיביהבמרחבי  –יום  15



 

 

 מסלול המסע
  ווינדהוק–יוהנסבורג  –תל אביב , 1 יום

ליוהנסבורג וטיסת המשך לנמיביה. הגעה  אחר הצהרים אל עיר הבירה ווינדהוק. נסיעה יציאה מנתב"ג טיסה 
  מנמל התעופה אל המלון ללינה.

  לינה: ווינדהוק  
 

 וליי ססוסו -ווינדהוק  3-2ימים 
 Namib –. הלינה תהיה בלודג' בתוך הפארק (Sossusvleiדרומה אל הדיונות הגדולות בעולם ) ניסע

Naukluft  נצפה בשקיעה המרהיבה צובעת ו 45)היחידי מבין הלודג'ים באזור(. אחר הצהרים ניסע אל דיונה
נטפס עם שחר על הדיונות ונצפה בדיונות  למחרת  .את הדיונות בצבעי כתום וזהב ויוצרת מראות בראשית

  אל עמק המוות המרהיבות המשנות את צבען מדי דקה לאור הזריחה, מכתום עז לצהוב בוהק. נצעד בדיונות
ק"מ מהלודג'. ולפני  2הממוקם כ  –ונשוב לארוחת בוקר מאוחרת. אחר הצהרים נבקר בקניון ססריים רגלית 

 השקיעה נוכל לצפות שוב אל השקיעה. חזרה אל הלודג'. 
 לינה סוסוסווליי 

 
  סווקופמונד – , סוסוסוליי 4יום 

וולפישביי שלחוף האוקיינוס האטלנטי. ממנה נמשיך בנסיעה יפה ניסע מערבה דרך קניון קוויסב אל עיר הנמל 
שם נבלה בבתי הקפה  Swakopmound).עיירת הנופש בניחוח אירופאי גרמני סווקופמונד )בדרך החוף אל 

 . ובמסעדות המשובחות שעל חוף הים
 לינה: סווקופמונד  

 
  קייפ קרוס-סווקופמונד, 5יום 

נשוב אל  שעות כולל ארוחה קלה. 4משך השייט כ  בעקבות דולפינים בבוקר נצא לשייט ממפרץ וולביס
צפונה בדרך הסלולה על מלח לאורך חוף הים  ונמשיך דרך מפרץ הנטיס 12:30סווקופמונד לקראת השעה 

שם נחזה באחת המושבות הגדולות של דובי ים. נלון במלון מקסים על חופי האוקיינוס  Cape Cross לא
 האטלנטי הסוער.

 נה:קייפ קרוס לי 
 

   Palmwag  חפלמוו -קייפ קרוס  חוף השלדים ,6 יום 
עשרות אלפי פרטים המצטופפים על החוף הסלעי אל מול  באחת המושבות הגדולות של דובי ים בבוקר נצפה

אל תוך חוף השלדים,  נפנה  נמשיך צפונה על שפת האוקיינוס האטלנטי סחוף הרוחות .גלי האוקיינוס הגועשים
 ח.סע בנוף ערבתי אדמדם נגיע אל נווה המדבר פאלמווילנד נאמזרחה ונחצה את רצועת הדיונות אל תוך הדמר

 Palmwag Lodge לינה: פלמווח  
 

  הרפתקה בקוקולנד, 8-7ימים 
 . המבודדים והמרתקים של נמיביה בין הנחלים והקניונים של הקואקולנד ימים הבאים נעבור באחד האיזוריםב

 wild, נחנה ללינה ב נראה עדרי פילים ושאר בעלי חיים, ונסע מזרחה בתוך הערוץ בנוף המרהיבמפלמווח 
camping  למחרת נמשיך צפון מערבה לנסיעה חווייתית מרהיבה בין עדרי הפילים  עצי השיטה הענקיים. תחת

ונמשיך בנוף ערבתי במישורים אין סופיים צפונה הערוץ עד לקצהו שם נפנה בתוך סע ינירפות שזהו ביתם, והג'
  .בתוך שדות עשב זהובים ועדרי אנטילופות וראמים

 לינה בקמפינג   

http://www.palmwaglodge.com/
http://www.palmwaglodge.com/


 

 

 
 אופואו -סספונטיין  –קוקולנד , 9יום 

בדרך הררית תלולה כשנוף ירוק מרהיב לכל מלא העין, נחנה למנוחה בצל עצי הבאובאב הענקיים מזרחה 
 ו.בירת ההימבה אופואלכיוון נעצור לצהריים בסספונטיין וממנה צפונה דרך מעבר יוברט  שלאורך הדרך.

 Opuwo Country lodge לינה : אופואו  
 

  אפופה -ן אופוא, 10יום 
מאופואה נמשיך צפונה אל ליבה של   הקוקולנד  אל מפלי אפופה המרהיבים על גבול אנגולה הטובלים ביער 

התלויים על שפת הקניון . כאן נחנה ליום של מנוחה לאחר המסע  של דקלי מקלני ועצי באובאב ומורינגה
המפרך שעברנו. נטבול בבריכות שעל שפת המים הצוננים ונצא למסלולים רגליים באזור, נעלה לתצפית 
מרהיבה על מניפת המפלים הפרושה מתחתינו, מתחתרת בצוקי הבזלת הקשים. כאן נבלה שני לילות מקסימים 

 ך סיור מודרך בכפר הימבה אוטנטי שבקירבת מקום.לרחש המפלים ונערו
 Omarunga Lodge לינה ב: מפלי אפופה  

 
  רואקנה  - סוורטבויסדריפט  -מפלי אפופה  ,11יום 

. בנוף הררי מדהים אל אחד האתרים המקסימים על גדת נהר הקוניני שם נצא לכיוון מזרח  לאורך נהר הקוניני
נים על הגדה החולית נצא לשייט מדהים אל תוך השקיעה, נחזה בציפורים על העצים שלגדת הנהר ובתני

 אדומה נוחתת אל תוך האופק. הכשהשמש דרך הנהר ונחזור 
   Kunene River lodgeלינה:  

 
 (   (Etoshaאטושה , 13-21ימים 

קוקולנד ונסע משם נמשיך מזרחה נצא מ ,ח ברואקנהושנגיע למפלים ותחנת הכ נמשיך בדרכים הרריות עד
אחת  דרך האוומבולנד ארצם של בני האווומבו השבט הגדול והדומיננטי בנמיביה נמשיך דרומה אל האטושה

השמורות החשובות והמרתקות באפריקה. נכנס מהשער הצפוני ונסייר בשמורה שגודלה כשטח מדינת ישראל. 
והמעיינות  ע חיות הבר הבאות אל בורות המיםנבקר באזורי המליחות והאגמים המצטמצמים ונצפה בשפ

 השמורה. נלון בשטחאריות, פילים, ג'ירפות ועוד.  הנובעים בשטחה, עדרי זברות,
 אטושה שמורת בלינה  

 
  ווינדהוק -אוקהניה -אטושה, 14יום 

נה ירוק לאורך השדרה המרכזית של נמיביה, נעבור בעיירות קטנות עם ניחוח אירופאי אונסיעה דרומה בנוף סו
כות על הרכבים וסיור אחר ונעצור לביקור וקניית מזכרות בשוק גלפי העץ, משם נמשיך דרומה לוינדהוק, הזד

  קצר במרכז העיר. לינה במלון בווינדהוק.צהריים 
 לינה: ווינדהוק  

 

  טיסת לילה לארץ-יוהנסבורג-ווינדהוק, 51יום 
 בבוקר סיור נוסף בעיר וקניות אחרונות לקראת צהרים ניסע לשדה התעופה לטיסה לעבר יוהנסבורג. 

 
    

  

http://www.opuwolodge.com/
http://www.opuwolodge.com/
http://omarungalodge.com/
http://omarungalodge.com/
http://www.kuneneriverlodge.com/


 

  3000$ג'יפים בנהיגה עצמית כ  2מטיילים ו  8המחיר למטייל בחדר זוגי, מבוסס על 
 

 ביטוח הפחתת השתתפות  עצמית:
 (1500$דולר נמיבי =  21000-דולר נמיבי ליום  )) השתתפות עצמית  210תוספת של 
 (1350$דולר נמיבי  =   19000 –דולר נמיבי ליום  ) השתתפות עצמית  295תוספת של 
 (145$דולר נמיבי  =  2000 –דולר נמיבי ליום  ) השתתפות עצמית  390תוספת של 

 
 המחיר כולל:

 ,בלודג'ים ובקמפינגים כמפורט לעיל או דומים להם ברמתם לינה בבתי מלון 
  טויוטה דאבל קאב / פיק אפCab 2.5L D.מזוודים עם אוהלים, מזרונים, שקי שינה וכריות , 
 ארוחות צהרים וערב בשטח בתנאי , למעט בווינדהוק פנסיון מלא בלודג'ים ובבתי המלון מלאה:  כלכלה

 . 7-8בימים קמפינג 
 שייט בעקבות דולפינים, שייט בקוניני אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית : 
 שמורות הטבע דמי כניסה ל 
 ברכב נפרד  מדריך מקצועי מקומי 
 

 המחיר אינו כולל:
  טיסות בינלאומיות 
  תשר לנותני השירותים המקומיים 
  ויזת כניסה לנמיביה 
  לג'יפ  400$כ  דלק לג'יפים 
  לג'יפ  400$דלק לג'יפ המדריך המקומי כ 
 ביטוח נסיעות ומטען אישי המתאים לאופי הפעילות. 
 שתייה והוצאות אישיות 
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל 
 

 הערות 
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 ובטוחה. כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע.
, )דולר נמיבי וראנד אפריקאי( המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שער המטבע בין הדולר למטבע המקומי 

 וכן עקב שינויים במסי הנמל והדלק.  
 דולר נמיבי 14דולר אמריקאי =  1ם מבוססים על השערים הבאים: המחירי 

 
 ביטוח

 כיוון שמדובר בטיול אתגרי, כל משתתף מחויב בביטוח רפואי כתנאי ליציאה לטיול. 
 אנו מציעים וממליצים על ביטוחים מטעם חברת 'הראל'.  

 
 כללי
  www.gov.ilחיסונים: יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית. פרטים באתר  
 . www.xtrip.co.ilהמפורסם באתר החברה  xtripכל יציאת מסע הינה בכפוף לתקנון מסעות  

 
 'יפיםג

כולל אינו הביטוח לקטגוריית רכב זו. מקסימלי הג'יפים הנם מחברת השכרה ובאחריותם וכוללים ביטוח  
. כל וכן חילוץ מהשטח כמו כן אינו כולל נזקקים לשמשות, צמיגים ומרכב תחתון. השתתפות עצמיתביטול 

פגיעה ברכב תגרור השתתפות עצמית. בעת השכרת הרכב ימסרו המטיילים את כרטיס האשראי שלהם 
 ( 3600$כולל ביטוח הפחתת השתתפות עצמית ) כביטחון לחברת ההשכרה כמקובל בעולם.

 שנים לפחות.  3וברשותו רישיון נהיגה  23הנהיגה בג'יפ מותנית בכך שגילו של הנהג מעל  
 יש להצטייד ברישיון ה"פלסטיק" הישראלי. 

 
 
 

http://www.gov.il/
http://www.xtrip.co.il/


 

 
 
 

 
 

אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל  למסע בהתאמה אישיתל זה הינו דוגמא מסלו
 הפרמטרים המוזכרים מעלה,

 נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע"פ אופייכם, רצונכם, מאווייכם ותקציבכם
 info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03ליעוץ ו/או קבלת הצעת מחיר אנא פנו אלינו בטלפון 

 
 

Xtrip מרמת  ליהנותלאלו הרוצים יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיולים, ההרפתקאות והאתגרים. מצ
 .ברים, משפחות, חברות וארגוניםחקבוצות סגורות, חוגי למטיילים עצמאיים, ביצוע גבוהה ודאגה לפרטים, 

, מתכנון מדויק וקפדני, התאמה הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 
ותים, הכנה ותדרוך לפני היציאה, ליווי צמוד אישית ע"פ אופייכם רצונכם ותקציבכם, הזמנות כול השיר

 .לאורך כול הטיול בשטח ע"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות

 .הסעה או הסעדה, בתי מלון, שירותי הדרכה, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
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