דרום אפריקה
כולל מפלי ויקטוריה ,פארק קרוגר ושמורת צ'ובה
 13ימים SOA

אפריקה .מילה אחת שמעוררת ומציתה דמיון נרחב .עושר טבעי ועוני אנושי .יבשת ענק – השנייה
בגודלה בעולם (אחרי אסיה) והאוצרת בתוכה כל מה שניתן להעלות על הדעת .החל מאזורי מדבר
בצפון ,ארצות טרופיות במרכז ואזור ממוזג ונעים בדרום.
מאז ומעולם עוררה היבשת סקרנות רבה .בין שהיו אלו סוחרי זהב שהציתו את דמיונם של מחפשי
העושר ובין שהיו אלו חוקרי גנטיקה שביקשו להתחקות אחר מוצאו של האדם .מה שעורר את
הסקרנות היה הדמיון לגורילות ולשימפנזים.
בעלי החיים הרבים שהיבשת היא בית גידולם הטבעי מרתקים מיליוני מבקרים שבוחרים לראות את
הטבע האמיתי ולא בגני חיות.
בצד הסקרנות לצפייה בבעלי החיים עולה גם הסקרנות לצפות ולהשקיף על דרך החיים שהייתה מנת
חלקם של הדורות הקודמים חסרי האמצעים שמציע העולם המודרני שלנו.
דרום אפריקה היא אחת הגדולות במדינות אפריקה והעשירה בהן .מה שהתחיל כמושבה הולנדית
הפך עם השנים למושבה בריטית.
על אף התהפוכות השלטוניות שידעה המדינה מעצמאותה עד היום ,זוהי אחת המדינות היחידות
באפריקה שמעולם לא התרחשה בה הפיכה צבאית.
יותר מכל ,בקור בדרום אפריקה הוא בקור של סקרנות.
דרום אפריקה הופכת בהדרגה ליעד מבוקש לתיירים מרחבי העולם הודות למגוון אתרי תיירות
ותרבויות מרתקות ,היסטוריה ייחודית ואינסוף בעלי חיים .חיים בה זה לצד זה הודים ,יהודים,
אפ ריקאים ואפריקנרים (ממוצא הולנדי) ,פסיפס אנושי אשר תורם לחוויית הטיול ב"ארץ הקשת
בענן" ,כינויה החדש של המדינה מאז ביטול משטר האפרטהייד הנוקשה.
אנו שמחים להזמין אותך לשבועיים של חוויה בלתי נשכחת .בואו נניח הכל בצד .נצא ליהנות ולתת
מרגוע תרבותי לבריאותנו.
**
שי בר-אילן עורכת טיולים מאורגנים לשומרי מסורת ונופש בחו"ל לציבור הדתי לארבע קצוות תבל.
בטיול מאורגן לשומרי מסורת לדרום אפריקה אתם בטוחים ורגועים שהאוכל כשר ושהשבת היא
שבת ,בנוסף להדרכה המיומנת ולמקומות הייחודיים שאליהם תגיעו.

 ,1-2ימים א'-ב' ,תל אביב  -יוהנסבורג  -וויט ריבר
נפגש בנתב"ג ונטוס ליוהנסבורג העיר הגדולה בדרום אפריקה .עיר
עסקים מודרנית הבנויה ממספר פרברי מגורים ,איזור עסקים ופרברי
היהודים .לאחר הנחיתה ניסע למלוננו בוויט ריבר.
בשעות אחה"צ המאוחרות נצא לספארי ערב בפארק הלאומי קרוגר.
 ,3יום ג' ,פארק קרוגר  -קניון נהר בלייד
נשכים עם אור ראשון ונצא לסיור בוקר בג'יפים פתוחים בפארק הלאומי קרוגר – אחת משמורות
הטבע הגדולות והטובות ביותר באפריקה ,המכסה שטח השווה בגודלו למדינת ישראל ( 20מליון
דונם) ,מהווה בית גידול למספר מרשים של מינים (כ 150-סוגים של יונקים ,יותר מ 500-סוגים של
ציפורים ו 100-סוגים של זוחלים) אשר ביניהם נמצאים "חמשת הגדולים" :אריה ,נמר ,קרנף ,פיל,
ותאו (בופאלו) .מספר מיני בעלי החיים הנמצאים בשמורת קרוגר עולה על מספרם בכל שמורה
אחרת בעולם .כמו כן ,יש בפארק יותר מ 300-מיני עצים שונים .ניפרד אחה"צ נפרד מהפארק וניסע
לכיוון דרך הפנוראמה המפורסמת ,המציעה את אחדים מהנופים המהממים ביותר באזור .נבקר
בקניון הנהר בלייד הידוע בנופיו המרהיבים .קניון עמוק ומרשים ביותר ובו מפלים רבים היוצרים
ניקבות בסלע .נקודות תצפית מהממות ,אתרי נוף כמו "שלושת הרונדאבלים"" ,חורי המזל של בורק",
"חלונו של האל" ,ומפלי ליסבון הגבוהים ביותר באזור.
 ,4יום ד' ,חבל מפומאלנגה  -קייפטאון
הבוקר ניסע לסאבי עיירת נופש קסומה ,השוכנת בטבורו של יער נטוע מתורבת ,הגדול ביותר
במדינה .נמשיך למפלי לון קריק .טיפות המים הניתזות לאורך  68מטרים בדרכו של המפל מטה,
יוצרות מעין יער גשם יפהפה .נמשיך לשדה התעופה ביוהנסבורג ונטוס בשעות הערב לקייפטאון,
העיר השוכנת בפינה הדרום מערבית של יבשת אפריקה ,מקור ההתיישבות הלבנה בדרום יבשת
אפריקה .באמצע המאה ה 17-הוקמה במקום תחנת שירות הולנדית לספינות של חברת הודו
המזרחית ההולנדית וממנה התפתחה העיר .הארכיטקטורה של העיר מעורבת – הולנדית ובריטית-
ויקטוריאנית עם אלמנטים מוסלמיים שהובאו עם העבדים מהמזרח.
 ,5יום ה' ,קייפטאון ,כף התקווה הטובה
לאחר ארוחת הבוקר ,נצא לבקר בשמורת כף-התקווה-הטובה ,שבה
נפגוש בבונים החיים באזור זה ביחד עם בני האדם .בדרך ,נעבור
בעיירת הדייגים "האוט ביי" (מפרץ העץ) ,נראה את חופי הים
הפראיים והמסולעים ,המקיפים גבעות ירוקות עם צמחיה רב-גונית.
נעצור לתצפית עוצרת-נשימה  -של נתיב ה-צ'פמנס פיק
( .)Chapman's Peak Driveכל מי שקרא בנעוריו ספרי הרפתקאות
אודות יורדי-הים האגדיים ,חייב לעצמו ביקור במקום קסום זה שמשמעותו כה רבה עבור הספנים
המהוללים ומגלי הארצות הרחוקות .במהלך הדרך ניתן לצפות על הקייפ – הנקודה הדרומית בה
נפגשים זרמי שני האוקיאנוסים האטלנטי והאוקיאנוס ההודי .בתום הביקור נשוב לקייפטאון דרך
שמורת הפינגווינים ,העיירה סיימונסטאון (שבה נמצא בסיס הצי הדרום אפריקני) ,וחוף הרחצה של
מויזנבורג המקום שהיה אתר נופש הקיץ האהוב של היהודים עד כדי כך שקיבל את הכינוי
"ג'וזנבורג".

 ,6יום ו' ,קייפטאון ,הר השולחן
היום נעלה ברכבל להר השולחן המפורסם שממנו נשקיף על חצי האי
של כף התקווה הטובה (מותנה במזג האוויר) .בתום הביקור ,נסייר
באתריה המרכזיים של העיר .נרד לסיבוב ברובע המוסלמי ,נבקר
ב"גנים" ובבית הכנסת הראשון .אחר הצהריים נחזור למלון להכנות
לשבת .תפילה וסעודת שבת.
 ,7שבת ,קייפטאון
לאחר התפילה בקהילה היהודית וסעודת השבת נערוך סיור רגלי.
 ,8יום א' ,קייפטאון  -דרך הגנים  -נייסנה
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכיוון דרך הגנים ,אחת הדרכים היפות ביותר בדרום אפריקה .נבקר
במוזיאון הימי על שם דיאז .נמשיך לעבר נייסנה ,עיירה יפה המכונה "היהלום של נתיב הגנים",
ומתגאה בלגונה גדולה ומרשימה ונצא לשייט דמדומים.
 ,9יום ב' ,נייסנה – מפרץ פלטנברג – פורט אליזבט  -יוהנסבורג
לאחר ארוחת הבוקר ניסע לעיירת נופש השוכנת במפרץ פלטנברג .נבקר בשמורת הטבע של יער
הציציקאמה ,השוכנת לחופי האוקיאנוס ההודי .נטייל בשמורה המרהיבה דרך יער קסום .בתום
הביקור ניסע לפורט אליזבט ,משם נטוס ליוהנסבורג .ארוחת ערב ולינה

 ,10יום ג' ,יוהנסבורג  -מפלי ויקטוריה
היום ניפרד מיוהנסבורג .בשעות הבוקר ניסע לשדה התעופה ונטוס לזימבאבואה .לאחר התארגנות
במלון ,נצא לשיט על נהר הזמבזי ,הרביעי בגודלו באפריקה .נסיים בשקיעה אפריקאית מדהימה.
 ,11יום ד' ,זימבאבואה – בוצאנה ,שמורת צ'ובה  -מפלי ויקטוריה
לאחר ארוחת בוקר מוקדמת ,ניסע אל מדינה אפריקאית נוספת ,בוצאנה ,שם נחווה ספארי מדהים
בשמורת צ'ובה ,הידוע בריכוז פילים גדול .נערוך  2נסיעות ספארי .האחת ,מעל גבי סירה והשנייה
ברכבי שטח בחלק היבשתי של השמורה .לקראת ערב ,נגיע למלוננו שבוויקטוריה.
 ,12יום ה' ,מפלי ויקטוריה – יוהנסבורג – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר נבקר במפלי ויקטוריה ,אחד ממראות הטבע המדהימים באפריקה ,שעל גבול
זימבבווה וזמביה .נראה את מפלי המים האדירים הנופלים מגובה רב לתוך קניון צר .בתום הביקור
נטוס חזרה ליוהנסבורג .נמשיך לטיסה חזרה לישראל .תם ונשלם טיולינו המרתק והאקזוטי .נחיתה
ביום ה.13-
.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך
יציאה

תאריך
נחיתה

משך
הטיול

מחיר

תוספת יחיד
בחדר

הדרכה

הערות
יציאה מובטחת

 13 25/01/2019 13/01/2019 SOA1301יום

$675 $4490

ליאורה דניאלי

 13 22/02/2019 10/02/2019 SOA1002יום

$675 $4490

מירה גלבשטיין יציאה מובטחת

 13 15/03/2019 03/03/2019 SOA0303יום

$675 $4590

אבי פלדמן

 13 30/08/2019 18/08/2019 SOA1808יום

$675 $4590

מירה גלבשטיין

 13 15/11/2019 03/11/2019 SOA0311יום

$675 $4590

מנחם פוגל

 13 13/12/2019 01/12/2019 SOA0112יום

$620 $4590

אבי פלדמן

יש לוודא שבדרכון יש לפחות  2עמודים ריקים מחותמות.
הכניסה לדרום אפריקה מותרת רק לבעלי דרכון לא מוארך .בעלי דרכון עם הארכת תוקף ,לא
יותרו להיכנס לדרום אפריקה.
המחיר כולל
 טיסה בינלאומית (כולל מיסי נמל נכון ליום )1.8.18
 טיסות פנימיות בהתאם לתכנית
 בתי מלון מדרגה ראשונה ו/או דרגת תיירות טובה
 אוטובוס תיירים נוח וממוזג לביצוע תכניות הטיול
 סיורים וכניסות לאתרים לפי מסלול הטיול
 חצי פנסיון כשר בכל ימי הטיול
 כל דמי הכניסה ופעילויות הספארי על פי התכנית
 מדריך מצוות "שי בר אילן" ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית בהתאם למסלול
 ביטוח בריאות בסיסי ומטען
המחיר אינו כולל
 טיפים לנותני השירות בסך  $100לאדם
 ויזה לזימבבואה בסך ( $50תשלום יתבצע בגבול)
 הוצאות בעלות אופי אישי
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)
 הוצאות בעלות אופי אישי
 כל מה שלא צוין בסעיף "המחיר כולל"
ביטוח
אנו בשי בר אילן כוללים במחיר הטיול פוליסת ביטוח בריאות ומטען ברמה הבסיסית .פוליסה זו
מכסה אתכם כאנשים בריאים .באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס קבוע ,סובלים ממחלה
כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה וכדומה ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה
בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם .הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה
ישירות מול חברת הביטוח!
למי שנזקק להרחבה ,תקוזז העלות של הפוליסה הבסיסית הכלולה במחיר הטיול מהמחיר שתידרשו
לשלם עבור השדרוג לפי מצבכם הבריאותי.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי הפוליסה.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!

חשוב לדעת
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים לעיל
* שערי מטבע :בשל השינויים המשמעותיים החלים מדי יום ביומו בשערי המטבע בחו"ל מול הדולר,
ואשר גורמים לייקור של השירותים בדולרים ,ייערך חישוב מדויק של הטיול לקראת מועד היציאה
ומחיר הטיול יעודכן בהתאם .כל תוספת בגין ייקור זה תחול על הלקוח עד לתשלום מלוא מחיר הטיול
בפועל .הערה :כל תוספת עתידית של מסי נמל או תוספת דלק תחול על הלקוח
* אנו ממליצים בפני כל מטייל לפנות אל לשכת הבריאות הסמוכה למקום מגוריו או למרפאת מטיילים
כלשהי להתייעצות בעניין חיסונים נחוצים לא יאוחר מחודש לפני מועד היציאה
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  25נוסעים משלמים
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
* יש לוודא שהדרכון תקף ל 6-חודשים לפחות
נוסעים מתחת לגיל  18הטסים ל/מדרום אפריקה:
ברצוננו לעדכנכם על הנחיות חדשות של רשויות ההגירה של דרום אפריקה במסגרת מאמציהם
להילחם בסחר בילדים.
ההנחיות תקפות לנוסעים מתחת לגיל  18המבקשים להיכנס/לצאת ל/מדרום אפריקה כאשר הם
מלווים על ידי שני ההורים/הורה אחד/מלווה בוגר אחר או טסים ללא ליווי.
בכל אחד מן המקרים ,יהיה על הנוסע להציג את כל המסמכים הבאים:
* דרכון בתוקף (בדרכון חייב להיות דף אחד ריק לטובת חותמת שלטונות ההגירה הדרום
אפריקאים).
* תעודת לידה מקורית של הנוסע הקטין.
* הצגת מסמך התחייבות או מסמך המצביע על סיבת היעדרות מסמך כזה (כגון :תעודת פטירה/
מסמך משפטי אחר)לפי הפירוט להלן:
ילד הטס ללא ליווי  2ההורים -יידרש להציג מסמך התחייבות חתום ע"י  2ההורים
ילד הטס בליווי הורה אחד -יתבקש להציג מסמך התחייבות חתום ע"י ההורה השני
אשר אינו מתלווה.
נוסע מתחת לגיל  18הטס ללא ליווי יידרש להציג גם מסמך עם פרטי האדם אשר יפגוש אותו בשדה
התעופה בדרום אפריקה.
אנו ממליצים בפני כל מטייל לפנות אל לשכת הבריאות הסמוכה למקום מגוריו או למרפאת מטיילים
כלשהי להתייעצות בעניין חיסונים נחוצים לא יאוחר מחודש לפני מועד היציאה.
בכניסה לדרום אפריקה יתכן ותתבקשו להציג פנקס חיסונים הכולל חיסון נגד קדחת צהובה.
בטיולנו הן מרמת בתי המלון והן מרמת האוכל הכשר אין כל חשש למחלות.
תנאי ביטול
* מרגע ההרשמה  $47אמריקאי לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה
* מ 21-45-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 30% :ממחירו של הטיול לנוסע
* מ 7-20-ימי עבודה טרם היציאה לטיול 50% :ממחירו של הטיול לנוסע
* פחות מ  7ימי עבודה טרם היציאה לטיול 100% :דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון ויזה וכד‘
* דמי ביטול לטיסות הפנים :כל טיסה שכורטסה ,יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות

