ספארי בטנזניה
כולל  5שמורות הטבע :אגם מניארה ,נגורנגורו ,סרנגטי ,טרנגירי,
הפארק הלאומי ארושה
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טנזניה ,השוכנת לחוף האוקיינוס ההודי ,היא מהיפות והמגוונות בארצות אפריקה.
כל שמורה בטנזניה שונה משכנתה ,והנופים מתחלפים מאגמים להרים ,ומהרים ליערות
טרופיים ,לועות של הרי געש ,נהרות ומפלים .כאן אפשר לצפות בחמשת הגדולים של אפריקה
(אריה ,נמר ,קרנף ,פיל ובופאלו) ,לצד שיירות הגנו האינסופיות בסרנגטי ,אלפי ג'ירפות וזברות,
היפופוטמים ,תנינים ומינים רבים של אנטילופות ,קופים וציפורים .בין מישורי העשב העצומים
מהלכים רועים ,בני שבט המסאי ,לצד עדרי הגנו ,ומעל כל אלה נישא ההר הגבוה ביותר
באפריקה  -הקילימנג'רו.
יום  ,1ב' :תל אביב – אדיס אבבה  -קילימנג'רו – שמורת אגם מניארה
ניפגש בנמל התעופה ע"ש בן גוריון ונטוס לנמל התעופה קילימנג'רו בטנזניה .עם הנחיתה יקבלו את
פנינו נהגי הספארי ונצא לספארי ראשון בטנזניה ,אל שמורת אגם מניארה ,השוכנת בתחתית הבקע
הסורי  -אפריקני ,החוצה את טנזניה .שמורה קטנה אך מגוונת בבתי גידול ועשירה במיני בעלי חיים.
הכניסה לשמורה עוברת ביער טרופי ,המתקיים הודות למי תהום גבוהים במיוחד .ציפורים רבות,
ביניהן שקנאים וקורמורנים ,ניזונות מדגי האגם .אלפי פלמינגו צובעים לעיתים את האגם בוורוד
כשהם מגיעים אליו במסלול נדידתם .חוויה נוספת שמזמנת שמורת מניארה היא צפייה באריות,
הנוהגים לטפס על עצי השיטה הגבוהים כדי להימלט מהחום וממטרד החרקים .בתום הספארי ,ניסע
אל הלודג' ונתארגן לארוחת הערב.

ארוחת ערב ולינה ב Ngorongoro Farm House Lodge -או דומה ברמתו

יום  ,2ג' :שמורת אגם מניארה – קלדרת נגורונגורו – שמורת סרנגטי
לאחר ארוחת הבוקר ,ניסע ונבקר בלב ליבה של קלדרת נגורונגורו ,המכתש המפורסם ביותר
באפריקה ,אשר נוצר כתוצאה מקריסתו של הר הגעש נגורונגורו .כתוצאה מהקריסה נוצר מעין
אמפיתיאטרון טבעי עצום ,שהקירות התלולים המקיפים אותו מתנשאים לגובה של כ 600-מטרים.
במכתש נגורונגורו חיים רוב מיני בעלי החיים של מזרח אפריקה ,ביניהם קרנפים ,צבועים ,תאו,
פילים ועדרי גנו וזברות .מכתש נגורונגורו הוא חלק מ"אזור השימור נגורונגורו" הכלול ברשימת אתרי
המורשת העולמיים של ארגון אונסק"ו .בשמורה ,חיי בר מגוונים ,נופים עוצרי נשימה והוא ביתם של
המסאים ,רועי הבקר .את ארוחת הצהריים נאכל בשטח ,לצד מקווה מים עם מרבדי עשב מדהימים,
בקרבה לבעלי החיים תחת משק כנפיהם של העופות הדורסים שמגלים כל פעם מחדש עניין מיוחד
בארוחת הפיקניק שלנו במקום והופכים כל ארוחה לחוויה .אחר הצהריים ,נטפס בנסיעה בדרך
תלולה ומשם נצא אל שמורת הסרנגטי ,אחת מהשמורות המפורסמות ביותר בעולם .עם ההגעה
לשער הכניסה נחוש מיד בשינויי האווירה ...אלו הן הסוואנות האין סופיות של שמורת הסרנגטי.
ארוחת ערב ולינה ב | Kubu Kubu Tented Lodge -מרכז שמורת הסרנגטי
ימים  ,3-4ד'-ה' :שמורת סרנגטי
היומיים הקרובים יוקדשו במלואם לסיור בשמורת הסרנגטי ,שמורת הטבע העשירה והמגוונת ביותר
בעולם כולו .בין בעלי החיים הגדולים שבהם אפשר לצפות בשמורה :גנו ,זברות ,ג‘ירפות ,אנטילופות,
אריות ,נמרים ,צבועים ומגוון עצום של ציפורים .את ארוחות הצהריים נאכל בשטח בשמורת הסרנגטי
במיקום שיימצא ראוי ובטוח לפיקניק בלב הטבע העוצמתי .בתומו של כל יום נגיע אל המלון ,נהנה
מהנוף הקסום ונתארגן לארוחת הערב .לאחר ארוחת הערב נפגש להרצאה קצרה והסבר לקראת
היום הבא.
ארוחת ערב ולינה (לילה  )3ב | Mara Mara Tented Lodge -סמוך לנהר המארה
ארוחת ערב ולינה (לילה  )4ב | Kubu Kubu Tented Lodge -מרכז שמורת הסרנגטי

יום  ,5ו' :שמורת סרנגטי – מישורי נדוטו
לאחר ארוחת הבוקר נשלים את ביקורינו בשמורת סרנגטי ונתרכז בדרום שמורת הסרנגטי ,מישורי
ההמלטות בנדוטו .לקראת הצהרים ניפרד מהשמורה וניסע אל הלודג' באזור מניארה .לאחר ההגעה
ללודג' ,התארגנות לשבת .ארוחת שבת.
ארוחת ערב ולינה ( 2לילות) ב Ngorongoro Farm House Lodge -או דומה ברמתו
יום  ,6שבת :מישורי נדוטו ,מניארה
לאחר תפילה וארוחת שבת נהנה משבת קסומה הכוללים סיורים רגליים.
יום  ,7א' :מישורי נדוטו ,מניארה – שמורת טרנגירי
היום נשים פעמינו לעבר שמורת טרנגירי .ייחודה של השמורה ,הוא הסוואנות רחבות הידיים שלה,
המנוקדות במאות עצי באובב בני מאות שנים ,שביניהם משובצים מאות עצי שיטה .עולם החי של
טרנגירי עשיר ומגוון :נמנו בה יותר מ 500-מינים שונים של עופות והיא נחשבת לאחד מריכוזי הקינון
הגדולים בעולם .ייחוד נוסף של טרנגירי הוא העדרים הגדולים של הפילים ,המגיעים אליה בעונת
היובש .בנופיה המגוונים של טרנגירי משוטטים גם היפופוטמים ,זאבים טלואים ,אריות ,נמרים
וצבועים .בשטחי העשב הנרחבים שלה חיים אלפי צבאים ,באפלו ,איילנד ,גנו ,אימפלות ,זברות,
ג‘ירפות ומיני יונקים רבים נוספים.
ארוחת ערב ולינה ב Ngorongoro Farm House Lodge -או דומה ברמתו
יום  ,8ב' :טרנגירי – הפארק הלאומי ארושה – קילימנג'רו – אדיס אבבה  -תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר ,נצא לספארי אחרון בטנזניה ,בשמורת ארושה .השוכן למרגלות הר מרו.
בשמורה ,מגוון בתי גידול :יער גשם מרהיב עם צמחים מטפסים ,שרכים ,פרפרים ,ציפורים וקופים,
ביניהם קופי קולובוס לבן -שחור; מכתש וולקני (מכתש נגורדוטו) ,ובו סלעים חלקים ומצוקים;
בתחתית המכתש אזור ביצה ,שבו רועים באפלו ומינים שונים של אנטילופות; אגמי מומלה; בצפון
השמורה ,משמשים בית לאלפי פלמינגו ,עיטם קולני ומגוון עופות נוספים ,וכן לפרסתנים רבים כמו
זברות וג'ירפות .עם תום הסיור ניפרד מטנזניה וניסע לכיוון שדה התעופה קילימנג’רו ,משם תצא
טיסתנו חזרה הביתה .נחיתה בארץ ביום ה.9 -

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
קוד טיול

תאריך יציאה תאריך נחיתה משך הטיול

26/10/2020 19/10/2020 TAN1910

 8ימים

מחיר

תוספת חדר
ליחיד

$4880

$500

הדרכה

הנחות ילדים עד גיל 11.99
 ילד עד גיל  )12( 11.99החולק חדר עם  2מבוגרים $500 :הנחה
 ילד עד גיל  )12( 11.99החולק חדר עם מבוגר אחד $250 :הנחה
 ילד עד גיל  )14( 13.99החולק חדר עם  2מבוגרים $250 :הנחה
מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב (כולל מיסי נמל נכון ליום )1.9.20
 לינה בלודג'ים מדרגה ראשונה
 הסיורים יתקיימו ברכבי טויוטה לנד קרוזר  6-8 ,4x4מטיילים בג'יפ .ביטוח מלא לרכבים.
 כניסות לכל האתרים הכלולים כחלק מן הטיול
 מדריך ישראלי ומדריכים מקומיים כמתחייב
 מלווה כשרות צמוד לאורך כל הטיול
 כלכלה מלאה כשרה כולל מים מינרליים ללא הגבלה במהלך ימי הספארי
 מגדיר בעלי חיים ומגדיר ציפורים

הערות





מפה איכותית לכל זוג/משפחה
טיפים לנותני שירות בחו"ל
ויזה לטנזניה כולל הנפקת המסמכים הדרושים מראש

מחיר הטיול אינו כולל
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 שינוי במחירי תעופה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
 טיפ למדריך הישראלי (מקובל  $5לאדם לכל יום טיול)
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר מעל  1%מתאריך מתן ההצעה ועד
לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
 יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות
חשוב לדעת
 יתכנו שינויים במסלול ,זמני יציאה או סדר המסלולים שאינם בשליטת החברה
 במניין ימי הטיול נכללים ימי היציאות והחזרות .חובה להזמין ביטוח ל 9 -ימים מלאים.
 למארגני הטיול כסוכני נסיעות אין שליטה על שרותי תעופה השונים כגון הזמנות אוכל
מיוחד ,מושב במטוס ,שינוי זמני טיסה או איחור בטיסה .האחריות בנושא היא של חברת
התעופה בלבד.
 חיסונים – יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית לקבלת החיסונים המתאימים
 יש צורך ב 3 -דפי דרכון ריקים לפחות
 כל שינוי במחיר הטיסות יגרום לשינוי במחיר הנוסע
 הקבוצה תמנה בין  12ל 18 -מטיילים.
תנאי ביטול כלליים מקלים מוחרגים מסעיפי הקורונה:
 ממועד ההרשמה ועד  21ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $100-דמי רישום
בלבד
 29-15 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 25%-מעלות הטיול
 מ 20-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה יחויב הנוסע ב 25%-מעלות הטיול
דמי ביטול לא ייגבו כלל במקרים הנ"ל
 ביטול הטיול או הטיסה מצד הגורמים המפעילים בשל חידוד חוקי הקורונה
* ימי ששי ושבת וימי חג וחול המועד בארץ ,וכן ימי א' וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה
* במידה שכורטסו טיסות כלשהן או נקנו שירותים נוספים (ויזה ,למשל) יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני הטיסות וסיבות אובייקטיביות אחרות.

