עונת ההמלטות בטנזניה
טיסה ישירה
כולל  4שמורות הטבע :סרנגטי ,רמת הנגורונגורו ,טרנגירי,
ארושה

 8ימים TAN
למעוניינים יש אפשרות לארוחות גלאט כשר
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.
תקופה יוצאת דופן לחובבי טבע ,עונת ההמלטות הגדולה של עדרי הגנו בשמורת הסרנגטי .החל
מנובמבר ,במהלך עונת הגשמים הקצרה ,מוריקים המישורים מעשב ופריחה מרהיבה .עדרים
עצומים חוזרים מהצפון לאחר נדודים של כ 7-חודשים .בין החודשים ינואר עד מאי מכסים כ-
 2.5מיליון בעלי חיים את מישורי העשב של הסרנגטי  -עדרי גנו ,זברות אנטילופות להקות של
אריות ,ברדלסים ,תנים ,שועלים ,צבועים ועוד ...העדרים נעים לאיטם בעקבות הגשם .שלושת
השבועות הראשונים של חודש מרץ מהווים את אחת מהתקופות החשובות ביותר בסרנגטי ,זוהי
עונת ההמלטות של הגנו ,אז מתרכזות אלפי נקבות במישורי העשב הנמוך ,עד  8,000עגלים
נולדים מידי יום .הטורפים ואוכלי הנבלות זוכים לשפע של מזון והמטיילים זוכים לחוויות מרגשות
שלא ניתן לתאר אותן אלא אם נמצאים "בשידור חי" בעת ההתרחשות .זוהי הזדמנות יוצאת
דופן לשוחרי הצילום ,הטבע ובעלי החיים לצפות במגוון העשיר של בעלי החיים ,הנופים והטבע
הבראשיתי.
יום  ,1ג' :תל אביב – קילימנג'רו – הפארק הלאומי ארושה  -מאניירה
ניפגש בנמל התעופה ע"ש בן גוריון ונצא בטיסה ישירה לנמל התעופה קילימנג'רו בטנזניה .עם
הנחיתה יקבלו את פנינו נהגי הספארי ונצא לספארי ראשון בטנזניה בשמורת ארושה .למרגלות הר
מרו שוכן הפארק הלאומי ארושה ,המציע למבקר בו 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.
יום  ,2ד' :מאניירה  -שמורת סרנגטי
היום ניסע לשמורת הטבע סרנגטי ,וכשנעבור בשער הכניסה נחוש מיד בשינויי האווירה...אלו הן
הסוואנות האין סופיות של שמורת הסרנגטי הידועה כאחת מהשמורות המפורסמות ביותר בעולם .בין
בעלי החיים הגדולים שבהם אפשר לצפות בשמורה :גנו ,זברות ,ג‘ירפות ,אנטילופות ,אריות ,נמרים,
צבועים ומגוון עצום של ציפורים.

יום  ,3ה' :שמורת סרנגטי
היום נערוך ספארי נוסף בשמורה אשר בתקופה שבה נטייל ,עדרי הגנו ,הזברות ,צבאי תומסון וגרנט,
אימפלות ועוד נודדים אל דרום ומרכז שמורת סרנגטי ,שם צומח כעת עשב טרי .חודשים אלו הם
עונת ההמלטות של נקבות הגנו וסביב העדרים אפשר לראות להקות של טורפים המחפשים את
העגלים שזה עתה נולדו ומהווים טרף קל.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  ,4ו' :שמורת סרנגטי – מישורי נדוטו – כפר מסאי  -מנייארה
ביום האחרון בו נסייר בשמורת סרנגטי ,נתרכז בדרום השמורה ,מישורי ההמלטות בנדוטו.
לקראת אחר הצהרים ניפרד מהשמורה וניסע לביקור במאניאטה (כפר אותנטי) .ניהנה מביקור מרתק
באורח חייהם של שבט המסאי .סימן ההיכר הבולט של בני שבט המסאי החיים בקניה ובצפון טנזניה,
הוא לבושם המסורתי -מעין שמלות אדומות .על פי הערכות ,מונה היום שבט המסאי כ 900-אלף
איש .הם חיים בכפרים ולא כבודדים ,בבקתות עשויות בוץ ,עץ וגללי בקר .למרות חדירת תרבות
המערב לאזורם ,ממשיכים בני שבט המסאי לנהל את חייהם בדרכם המסורתית -חיי נוודים למחצה.
רוב בני המסאי עודם מתפרנסים מרעיית בקר ,וזאת למרות הקושי להתפרנס מכך הנובע מפיתוח
באזורי המחיה שלהם .למרות ששמם יצא למרחקים כציידים מומחים ,רוב מזונם של בני המסאי
מקורו בבקר שהם מגדלים והם ניזונים בעיקר מדם ומחלב מהבקר .עושרם מוערך במספר ראשי
הבקר שיש לכל בעל עדר .בני המסאי משמרים טקסים מסורתיים רבים .אחד הטקסים המוכרים
ביותר מכונה ”ריקוד הקפיצות“ אותו מבצעים הנערים הצעירים בטקס התבגרותם .בטקס זה הם
צריכים לזנק מנקודת עמידה לגובה רב ,כשהם מפגינים בכך את חוזקם ,ובעקבות כך את
התבגרותם .בני שבט המסאי חיים במניאטה ,כפר קטן המהווה את המרכז הרוחני והחברתי של בני
השבט .בתום הביקור ניסע ללודג' בו נשהה במהלך השבת .התארגנות לשבת .ארוחת שבת.
יום  ,5שבת :מנייארה
לאחר תפילה וארוחת שבת נהנה משבת קסומה הכוללים סיורים רגליים.
יום  ,6א' :מנייארה ,שבטי הדזבה ,דטוגה ואירקו
ביום זה אנו חווים את התפתחות משכנות האדם :משבט הדזבה ,הנעזר במערות ובחללים בגזעי
באובב בעונה הגשומה ובסוכות מצמחים מקומיים ,אל שבט המסאים הבונה את בקתותיו מענפים
עליהם מורחים בוץ וגללים; ועד לשבטי הבנטו (דטוגה ,אירקו) הבונים בקתה מלבנית מלבנים עשויות
בוץ .עוד נתוודע למורכבות ,לקשיים וליצירתיות הנדרשת ,בנדידות השבטים בשבר הסורי-אפריקני.
שבט הדזבה ( )Hadzabeושבט דטוגה ( )Datogaהם מהשבטים האותנטיים והמסורתיים האחרונים
שנותרו באפריקה ולהם היסטוריה מתמשכת של כ 12-אלפי שנים .משבט הדזבה נותרו כ1000-
איש .בני השבט חיים בעיקר ליד אגם איאסי בצפון טנזניה ,ללא בית קבוע  -בתקופה היבשה הם
חיים בסוכות שהם מקימים מזרדים ועשב .בתקופה הגשומה ,הם מוצאים מסתור מהגשמים במערות
ובנבכי הסלע .כל קבוצה בשבט מונה  20-30איש .נשות השבט מלקטות פירות ושורשים אכילים
ואילו הגברים צדים בעזרת חץ וקשת כבימי האדם הקדמון .שבט ההדזבה מדבר בשפת קויסן ,שפה
המשלבת קליקים של עיצורים וציקצוקי לשון .בני שבט דטוגה ידועים כאויביהם המושבעים של שבט
המסאי .גברי השבט נודדים עם עדרי הצאן והבקר בין צפון המדינה לדרומה ,בחיפוש אחר שדות
מראה .הנשים נשארות בבית ומגדלות את הילדים .חלק מהגברים עוסק בנפחות זעירה  -תוך דקות
ספורות הם מתיכים מתכות קלות ובעזרת פטיש וסדן מכינים ראשי חיצים ותכשיטים שונים ,אותם
יחליפו עם בני שבט הדזבה תמורת עורות בעלי חיים או דבש .הגברים לבושים גלימות אדומות ואילו
הנשים מצלקות את עור פניהם בצורות סימטריות מסביב לעיניים ליופי ולבושות בגדי עור יפהפיים.
לשבט מבני קבע עשויים מלבני בוץ ותבן .שבט אירקו הוא שבט בנאים המתמחה בייצור לבני בוץ,
אותן הם שורפי בתנורים ענקיים ,הבנויים מאותן לבנים עצמן .האירקו נדדו מאתיופיה דרומה בשל
התנכלויות מצד השבטים שם ,עד שהגיעו למרחבי רמת הנגורונגורו ,שם הם סבלו משבט המסאים,
שנהג לעשות פשיטות ליליות ולבזוז את הבקר של האירקו .הפתרון היה בניית בקתות מיוחדות.
בתחילת הסיור ,מדריך משבט אירקו יספר לנו על ההיסטוריה של השבט ויסביר לנו על תהליך ייצור
הלבנים .אנו נצא איתו לסיור בו הוא יראה לנו מחצבת קרקע מרשימה ,בה גברים מהשבט מכינים
בידיים קרקע ללבני בוץ ושורפים אותן בתנורי ענק .זה המקום להיזכר בכתוב בהגדת פסח ״תבן אין
ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו״… ואכן ,העשב מוסיף לחסינותה של לבנת הבוץ.
בתום הסיור במחצבה נמשיך ונראה את השדות אותם מעבד השבט ובו הם מגדלים תירס ,קסאווה
ועוד .בסיום הסיור נגיע אל אחד מבתי השבט ,נשמע מעט מהמוזיקה המסורתית ונחזה בריקוד
קבלת הפנים של בני השבט.

יום  ,7ב' :מניירה ,קלדרת הנגורונגורו
בשעות הבוקר נקבל תדריך קצר בנוגע ליום העומד לפנינו ,שעיקרו ,ביקור בלב ליבה של קלדרת
הנגורונגורו ,המכתש המפורסם ביותר באפריקה הנוצר 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 .בנגורונגורו חיי בר מגוונים ,נופים עוצרי
נשימה והוא ביתם של המסאים ,רועי הבקר .עם תום הסיור נעלה באמצעות הג'יפים בדרך תלולה
מחוץ לקלדרה.
יום  ,8ג' :מניירה -שמורת הטרנגירי – קילימנג'רו – תל אביב
לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום סיור מלא בשמורה המפורסמת בעצי הבאובב שבה ,שמורת טרנגירי.
אשר 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 .עם
תום הסיור ניסע לנמל התעופה קילימנג'רו לטיסה חזרה ארצה.
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הדרכה

הערות

ד"ר עמיר מאורר מובטח

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 $150 :הנחה
 ילד עד גיל  )412 13.99החולק חדר עם מבוגר אחד $150 :הנחה
מחיר הטיול כולל
 טיסה בינלאומית ישירה הלוך ושוב (כולל מיסי נמל נכון ליום )1.11.18
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען בסיסי
 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 במהלך הספארי
 מגדיר בעלי חיים ומגדיר ציפורים
 מפה איכותית לכל זוג/משפחה
 טיפים לנותני שירות בחו"ל
 ויזה לטנזניה כולל הנפקת המסמכים הדרושים מראש

מחיר הטיול אינו כולל
 תוספת לארוחות גלאט כשר בהכשר של הרב אליהו וולף  $530לאדם
 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 שינויים במסלול ,זמני יציאה או סדר המסלולים שאינם בשליטת החברה
 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.
 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
תנאי ביטול
 עד  60ימי עבודה* לפני יציאת הטיול יחויב הנוסע ב $100-דמי רישום בלבד
 59-30 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב$1000-
 29-15 ימי עבודה* לפני היציאה יחויב הנוסע ב 60%-מעלות הטיול
 מ 14-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.

