ספארי בטנזניה
כולל  4שמורות הטבע :אגם מאניירה ,שמורת סרנגטי ,רמת
הנגורונגורו ,שמורת טרנגירי
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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– ארושה  -שמורת אגם מאניירה
נפגש בנתב"ג ונמריא דרך אדיס אבבה לעבר שדה התעופה שבצפון טנזניה השוכן למרגלות הר
הקילימנג'רו .לאחר הנחיתה ניסע לשמורת אגם מאניירה השוכנת למרגלות המצוק המערבי של
השבר הסורי-אפריקני .הכניסה לשמורה עוברת ביער טרופי ,המתקיים במקום בזכות מי תהום
גבוהים במיוחד .למרות שטחה הקטן ,השמורה מגינה על מגוון מרתק של בתי גידול ובעלי חיים.
יום  ,2ג' :שמורת אגם מאניירה  -שמורת סרנגטי
היום נערוך סיור בוקר בשמורת אגם מאניירה .זהו אחד המקומות המעטים שבהם אפשר לראות,
לעתים ,אריות מטפסים על עצים ,בניסיון למצוא מסתור מהחום בצהרי היום .בתום הסיור ניסע
לשמורת הסרנגטי וכשנעבור בשער הכניסה נחוש מיד בשינויי האווירה...אלו הן הסוואנות האין
סופיות של שמורת הסרנגטי הידועה כאחת מהשמורות המפורסמות ביותר בעולם.
יום  ,3ד' :שמורת סרנגטי
הבוקר נערוך סיור בשמורה ונוכל לראות אלפי טורפים ונטרפים ,צדים וניצודים כמו הגנו ,זברות,
ג'ירפות ,אנטילופות ,צבאים ומיני עופות דורסים ואחרים האוכלים ונאכלים על ידי אריות ,נמרים,
ברדלסים וצבועים.
יום  ,4ה' :שמורת סרנגטי  -רמת הנגורונגורו
היום נערוך סיור בוקר בשמורה .לאחר מכן ,ניסע לביקור בכפר (מנייטה) של בני שבט המסאים
ונתרשם מאורחות חייהם הייחודיים .בתום הביקור ניסע לעבר "הפלא השמיני" של העולם הלא הוא
לוע הנגורונגורו ( .)Ngorongoro Craterהלוע הכבוי ,ששטחו  100קמ"ר ,מכיל בתי גידול מגוונים
הכוללים סוואנה ,חורש ,ימה וביצות בהם ניתן לראות כמעט כל חיה המשוטטת באפריקה.
יום  ,5ו' :רמת הנגורונגורו – שמורת טרנגירי
לאחר ארוחת הבוקר ,נערוך סיור בשמורה .נרד עם רכבי השטח המיוחדים אל תחתית לוע
הנגורונגורו ונעקוב מקרוב אחרי שפע בעלי החיים ,כאשר מסביבנו תפאורה מיוחדת של קירות ההר
המתרוממים מאות מטרים מעלינו .נמשיך לשמורת טרנגירי אשר ייחודה הוא הסוואנות רחבות
הידיים שלה ,המנוקדות במאות עצי באובב ,בני מאות שנים ,שביניהם משובצים מאות עצי שיטה.
התארגנות לשבת .ארוחת שבת.

יום  ,6שבת :שמורת טרנגירי
לאחר תפילה וארוחת שבת נהנה משבת קסומה בשמורה שבה יותר מ 500-מינים שונים של עופות,
והיא נחשבת לאחד מריכוזי הקינון הגדולים בעולם .ייחוד נוסף של השמורה 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.
ימים  ,7-8א'-ב' :שמורת טרנגירי – ארושה – אדיס אבבה – תל אביב
היום נערוך ספארי בוקר אחרון ולאחריו ניסע לשדה התעופה .תם ונשלם טיולינו המרתק בטנזניה.
נצא בטיסה לתל אביב דרך אדיס אבבה .נחיתה בשדה התעופה בן גוריון בבוקר למחרת.
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מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית הלוך ושוב (כולל מיסי נמל נכון ליום )1.5.18
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 לינה בבתי מלון ובלודג'ים מדרגה ראשונה
 רכבי מיני ואן גבוהים עם גג נפתח המאפשרים צפייה בחיות בטיולי הספארי
 כניסות לכל האתרים הכלולים כחלק מן הטיול
 מדריך ישראלי דתי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים כמתחייב
 כלכלה מלאה כשרה
מחיר הטיול אינו כולל
 טיפים לנותני שירות בחו"ל  $60לאדם
 הוצאת ויזה כ $50 -לאדם (תשלום ישולם בכניסה לטנזניה)
 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  2%מתאריך מתן ההצעה ועד
לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
 תנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט shai.s4u.co.il
 יש לוודא שהדרכון בתוקף ל 6-חודשים לפחות

ביטוח
אנו בשי בר אילן מעניקים לכם הטבה  -פוליסת ביטוח בריאות ומטען בסיסית הנרכשת קבוצתית.
פוליסה זו מכסה אתכם כאנשים בריאים ,עד גיל  .75באם אתם לוקחים תרופות כלשהן על בסיס
קבוע ,סובלים ממחלה כרונית כלשהי ,הייתם מאושפזים בחצי השנה האחרונה או שחל לאחרונה
שינוי במצב בריאותכם ,הנכם נדרשים להרחיב את הפוליסה בכדי שתהיו מכוסים בהתאמה למצבכם.
הרחבת הפוליסה היא על אחריותכם האישית בלבד ותיעשה על ידכם ישירות מול חברת הביטוח!
במקרה של הרחבת הביטוח ,עלות ההרחבה בלבד תשולם על ידכם ישירות לחברת הביטוח.
הפוליסה (הבסיסית/המורחבת בהתאמה לפי הצורך) מכסה אתכם בדמי ביטול (כמפורט בסעיף תנאי
ביטול) גם במקרה שתאלצו לבטל השתתפותכם בטיול מסיבות רפואיות כפי שמפורט בתנאי
הפוליסה.
הטבה זו אינה ניתנת להמרה כספית כל שהיא או לזיכוי.
רק בריאות! וזכרו לא לנסוע לחו"ל ללא ביטוח המתאים למצבכם הבריאותי!
חשוב לדעת
 יתכנו בהחלט שינויים בסדר הערים ,האתרים .נעשה מאמץ להגיע לכל האתרים המפורטים.
 המחיר מבוסס על מינימום  15נוסעים.
 במניין ימי הטיול נכללים ימי היציאות והחזרות .חובה להזמין ביטוח ל 8 -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.
תנאי ביטול
 עד  45ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $47-דמי רישום בלבד
 45-14 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$500-
 13-7 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$1000-
 מ 6-ימי עבודה* לפני יציאת הטיול עד למועד היציאה יחויב הנוסע בכל מחיר הטיול כולל כל
העלויות הנלוות (ויזה !)
* 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 טיסות פנימיות וסיבות אובייקטיביות אחרות.

