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מהרים , יופיה המרגש בנוי ממדבריות ומרמות. אתיופיה היא ארץ של מלכים ואגדות

הם  – יערות גשם וסוונות, עמקים פוריים ונהרות. נישאים ומשפלות של גבעות ירוקות

 Simien הרי סימייןרכס בשמורת  זה מתמקדטיול  .מרכיבי הנוף המגוון ביותר באפריקה

הרי הסימיין נמצאים בצפון אתיופיה .  הה בשמורות אתיופיההגבושהיא  , )רמת חבש(

לאור התדלדלות , 1978משנת  והם חלק משמורת טבע  שהוכרזה כאתר מורשת עולמית

כשמורה בסכנה  1996הוכרזה השמורה ב  ,המינים בשמורה בשל לחצים חיצוניים

יים ובהם בתחומי השמורה חיים מספר מינים אנדמ. ומוקצים אמצעים רבים לשימורה

הרכס בנוי  .ציפוריםם רבים של מיני כמו גםיעל סימיין וגם , Waliaעז הבר , לאדה'ג קופי

מגוון בתי  בשמורה.  מטר וביניהן עמקים מרשימים 4,400ממספר פסגות שגובהן מעל 

  . יחודיים אלפיניים- גידול אפרו
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  תוכנית המסע
  
  

  (Bahir Dar) בהאר דאר–  Ababa)–(Addis אדיס אבבה - תל אביב - 1יום 
אליה נגיע , הבירה, בטיסת אתיופיאן איירליינס אל אדיס אבבהנפגש בשדה התעופה ונצא לאחר חצות 

נעבור לטיסה פנימית אל , לאחר שנשלים את הליכי ההגירה והמכס, עם ההגעה. בשעות הבוקר המוקדמות
, אתיופיה והוא מקורו של הנילוס הכחול אגם טאנה הוא הגדול באגמי. דאר השוכנת לשפת אגם טאנה-בהאר

את היום נתחיל  .באגם פזורים איים רבים ובחלקם בנויות כנסיות ומנזרים. יובלו הגדול של הנילוס הלבן
מטרים ויוצרים רסס המכונה בפי בני  המקום  55 -שצונחים לעומק של כ, בנסיעה אל מפלי הנילוס הכחול

  . המים המעשנים  –"טיסיסט"
  .חר הצהרים נשוט באגם ונבקר באחד ממנזריובשעות א

 .או דומה  Abbay Minch: לינה 
  

  (Gondar)גונדר  - 2יום 
  .ומלכיה בנו מתחם ארמונות מרשים 17- אל גונדר שהייתה בירת אתיופיה במאה הנצא בנסיעה מרשימה 

לך פאסיל בריכת המ, שנה 250- אשר שימש כקריית השלטון של בירת אתיופיה במשך כ, נבקר במתחם
מגונדר נצא בנסיעה . הנחשבת ליפה ביותר באתיופיה בזכות ציורי הקיר שעל תקרתה, וכנסית אור השילוש

נעבור בשרידי  .ונטפס עם הרכב אל השמורה בשער הכניסה לשמורת הרי סימיין אל העיר דבארק הנמצאת
אתיופיה בדרכם לסודאן לפני שעזבה את " ביתא ישראל"שבו חיה בעבר קהילת , הכפר היהודי וואלקה

  .הממוקם בהרי הסימיין וחולש על נוף נהדר' בשעות אחר הצהרים נגיע אל הלודג .ולישראל
  .או דומה Simien Lodge:  לינה 

  
  שעות הליכה Sankaber 5-4התחלת הטרק אל מחנה  - 3יום 

אשונה שלנו אל זו ההצצה הר, בשעות הבוקר המאוחרות לאחר שנעמיס את הפרדות נתארגן ליציאה לטרק
נצפה בפרסים הדואים מעלינו ובעיקר נהנה , נלך לאורך המצוק. עולם החי והצומח של הרים מרשימים אלה

  . 'מ 3,200ברום של  Sankaber-התמקמות בקמפינג ב.יום זה חשוב גם להסתגלות לגובה.  מנוף יוצא דופן
 .במחנה אוהלים Sankaber - בלינה  
  

  שעות הליכה itchG 7אל  Sankaber -מ  - 4יום 
ננסה להתחקות באמצעות . Jin Bahirבדרך נעבור במפלי , שעות במעלה השמורה 7-יום הליכה של כ

בסופו של ). לאדה'וקופי ג, שועלים, זאבים(אחר חיי הבר שבשמורה ) שכדאי מאוד מאוד להביא(משקפות 
  . 'מ 3,550ברום של  Gitch-היום נגיע אל המחנה ב

  .נה אוהליםבמח Gitchלינה ב  
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  שעות הליכה Chennek 8-אל  Gitch -מהליכה  - 5יום 

גֹוגֹו -נגיע אל הפסגה האלוהית ִאיֶמט. נצפה בשפע הצפורים, בין כרי האחו האפרואלפינינצא לדרך המטפסת 
)Imet Gogo  3970 לובליות , לכל כיוון' מ 500-נפילות של כ! ממנה פשוט מרגישים על הגג של אפריקה) 'מ
נרד , )החמישי באפריקה - 'מ 4533(ָדֶשן הגבוה בהרי אתיופיה -פסגת רס, במיקומים מרהיבים' ולותשת'

לוח השחמט "צוקי ענק מבודדים המכונים , מפסגה זו ונחצה מספר ערוצים בנופים המופלאים של הרי סימיין
  .ה"של הקב

  .'מ 3600במחנה אוהלים ברום  Chennek-לינה ב 

  
  נסיעה אל גונדאר - שעות הליכה  5כ ', מ hit PeakBwa  4350טיפוס אל   - 6יום 

נעפיל במעלה השמורה אל ) שעות 8-כ(במהלך הדרך , Chennek-המשך סיור בתוככי השמורה מן המחנה ב
 Meshehaמן המעבר נרד אל נהר  ) 4,533( Ras Dashenמשם נוכל לצפות אל ) Bwahit )4,200מעבר 

צ נפגוש את "בשעות אחה.  האנדמית להרים אלו) Walia Ibex(ן ובדרך ננסה לראות את יעל הסימיא
. בדרך נעצור לתצפיות אחרונות מן ההר וניפרד מהנופים המיוחדים, הרכבים  ונרד בדרכי שמורת הסימיין

  .ניסע חזרה אל גונדאר כאן נלון
  .או דומה Goha Hotel:  לינה 

  
  (Lalibela)ה לליבל - 7יום 

שמה העתיק רֹוָהה שונה לשם המלך . לליבלה לפלא השמיני של העולם העתיקבעיני רבים נחשבת 
חלק מהכנסיות מחובר במחילות ובמנהרות והן . שבימיו נחצבו כנסיות רבות בסלע, 12 -מן המאה ה, לליבלה

הגילופים והסמלים הנוצריים , ציורי הקיר והתקרה .כיים ושמות אתרים מן הברית החדשה"נושאות שמות תנ
חלקן של הכנסיות פעילות עד היום . עושים את לליבלה למעוז הנצרות האתיופית הקדומה, הקדומים במקום

  . ולליבלה הוכרזה כאתר מורשת עולמית
  .או דומה  Tukul Village: לינה 

  
  אביב-חזרה אל אדיס אבבה  והמשך בטיסת לילה לתל  - 8יום 

, במוזיאון הלאומי. עם ההגעה נצא לסיור בעיר, בשעות הבוקר נעבור לשדה התעופה לטיסה אל אדיס אבבה
בערב נצא  .בשעות אחר הצהרים נעבור אל בית המלון לקבלת חדר להתרעננות .לתצפית מהר אנטוטו ועוד

  .יבאב-לארוחת ערב אתיופית מסורתית ולאחר מכן  נעבור לשדה התעופה לטיסת לילה לתל
  

  אביב-הגעה לתל - 9יום 
  .אביב בשעות הבוקר המוקדמות-נחיתה בתל

  
  

תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 
 . המדריך בשטח
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  )לא כולל טיסות( 3502$ - כחדר זוגי למטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

   םלקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע קבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי
  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 

  מחיר הטיסות
כוללים מיסי (מחירים אלו , ות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטימחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלק

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק במחלקת תיירים
  800$ - כ –תל אביב  -אדיס אבבה -במסלול תל אביבטיסות בינלאומיות  
  175$ -כ – אדיס אבבה –לליבלה , ה לליבל –גונדר , בהר דאר –אדיס אבבה טיסות פנימיות במסלול  
  

חברת , כמות המטיילים, חודשי השנה, ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 
  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה

וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 
 .  והדלק שינויים במיסי הנמל

מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  
 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה

אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא למטיילים ללא ניסיון קודם , מטר 3,500מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  
  .בגבהים אילובטיול 

  
  :מועדי יציאה מומלצים

  מחודש אוקטובר ועד אפריל  

  :מחיר כוללה
 .במהלך הטרק הלינה באוהלים. ברמת תיירות טובהבבתי מלון : לינה �
 .על בסיס פנסיון מלא: כלכלה �
 .מים מינרלים במהלך הטיול �
 פרדות לנשיאת כל ציוד �
 .העברות משדות התעופה ואליהם �
 תדמי כניסה לאתרים ושמורו �
 מדריכים מקומיים דוברי אנגלית �
  
  :מחיר אינו כוללה
  . תל אביב -אדיס אבבה -במסלול תל אביבטיסות בינלאומיות  �
 )אדיס אבבה –בלה ליל, בלה ללי –גונדר  ,בהר דאר –אדיס אבבה (טיסות פנים על פי התכנית  �
 ל"טיפים לנותני השירותים בחו �
 .אשרת כניסה לאתיופיה �
  ).מלץ כולל הטסה רפואיתמו(ביטוח רפואי ומטען  �
 ).'משקאות חריפים וכו, כביסה, בידור(הוצאות אישיות  �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
  כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �

  

  ,מושפעת מכל הפרמטרים המוזכרים מעלההאותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע מסלול זה הינו דוגמא ל
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"נשמח להתאים עבורכם מסלול זה או מסלולים אחרים ע

  info@xtrip.co.ilאו במייל  5102025-03בטלפון אלינו קבלת הצעת מחיר אנא פנו או /יעוץ ול

Xtrip מרמת ביצוע  ליהנותלאלו הרוצים . ההרפתקאות והאתגרים, יעה מסעות שנועדו לכל חובבי הטיוליםמצ
  .חברות וארגונים, משפחות, בריםחחוגי , קבוצות סגורות, למטיילים עצמאיים, גבוהה ודאגה לפרטים

פ "התאמה אישית ע, מתכנון מדויק וקפדני, דרש בטיולהכוללים את כל הנאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 
ליווי צמוד לאורך כול הטיול בשטח , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, אופייכם רצונכם ותקציבכם

  . ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"ע
  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, וץתכנון ויעכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 

 


