
 

 

  

  
  

  
  

אורכו ורמת . הוא כינוי למסלול טיול רגלי האורך בין מספר שעות למספר ימים  ְטֵרק
יאופיין , לרוב. האזור וקצב ההליכה של המטייל, לפי המסלול תשל הטרק נקבעהקושי 

  ...נושא את כל ציודו על גבוהמטייל טרק בכך ש
  

ו עבורכם את הטרקים בחרנ –אחד קדימה " צעד" "טרק"באקסטריפ לוקחים את המושג 
התאמנו את המסלול למספר הימים האידיאלי , המגוונים והמורכבים, השונים, המיוחדים

העברנו את הציוד מהגב לצוות מיומן ומקצועי שמלווה ומוביל את ההליכה , ועונות השנה
הופך אותה עבורכם לקלה יותר ומאפשרים לכם הנאה מושלמת מההליכה בנופים ו

  . המרהיבים
טריפ דואגים להכנה מתאימה לטרק בטיולי הכנה בארץ שיביאו אתכם מוכנים כיחידים באקס

פעילות , בחרנו את המדריכים להם נסיון רב שנים בטרקים. וכקבוצה למיצוי ההנאה מהטרק
  .ידע רחב ועמוק ויכולת הדרכה הנהגה והובלה, ספורטיבית

  
  רו 'הקילימנג

מתנשאים ממישורי הסוואנה המזרח אפריקאית גבוה אל רו הם שני הרי געש ה'הר קניה והקילימנג
שני ההרים נמצאים קרוב מאוד לקו . השמיים וניצבים כאיים של שלג  וקרח בליבה של היבשת השחורה

   .המשווה ומתרוממים לגובה של ארבעה קילומטרים ויותר מעל סביבתם
. רך בשימוש בחבלים או גרזני קרחטיפוס לפסגה הגבוהה ביותר באפריקה אינו מסובך טכנית ואין כל צו

עם זאת ההר גבוה ולכושרם הגופני של המשתתפים כמו גם לאקלימציה תהייה השפעה מכרעת על 
  . סיכויי ההצלחה

  .רו היא חוויה שלא במהרה תשכח'הקילימנג - טיפוס על פסגת אפריקה
  

  
  



 

 

  
     מסלול המסע

  
 רו'מרגלות הקילימנגמושי ל -רו 'קילימנג - אדיס אבבה -אביב-תל  1יום 

הכניסה ולאחר סיום הליכי  רו'נחיתה בשדה התעופה של קילימנגם הע. בטיסת אתיופיאן איירליינסנמריא 
יפ לנדקרוזר עם גג נפתח וניסע לכייון עיר המחוז הגדולה 'ג –נעלה על רכבי הספארי המיוחדים , לטנזניה
עשיר ומכתשי געש כבויים  גשם הררייער  ,לגי מיםנוף של פ, ונצא בה לסיור שמורת ארושהנגיע אל . ארושה

ירפות 'ג –בשמורה נוכל להיפגש לראשונה עם בעלי החיים האפריקאים  .שבחלקם אגמי מים מרהיבי עין
קולובוס עדרי זברות וחזירי יבלות וקופים על העצים ביניהם מין קוף המיוחד לשמורה , ובאפלו הרועים בעשב

   .לבית מלון בעיר מושי  ללינהלקראת ערב נגיע ). קולובוס שחור לבן(גרזה 
 לו ברמתו או דומה Ameg Lodge  – מושילינה  

  
  דרך מארנגורו 'קילימנגפסגת התחילת הטיפוס ל  2יום 

 )  Mandara Hut  –Marangu gate (  עד לבקתת מנדרהמשער מארנגו 
  תשעו 3-5: זמן הליכה

  יער גשםאזור : אופי השטח
  .מטר מעל פני הים 2700מטר ועד  1830מגובה  נטפסביום זה 

לאחר .  מטרים מעל פני הים 2000הנמצא בגובה של  Marangu Gateרו  'אל שער שמורת הקילימנג ניסע
 הימים הקרובים נעבורבמהלך . בקתת מנדרה –אל התחנה הראשונה  הטיפוסנתחיל את הליכי ההרשמה 

היום השביל עובר בסמוך לנחל וליער  .כך להרים גבוהים באפריקה - חגורות צומח שונות האופייניות כל ספרמ
  .  גשם
 מעל פני הים 2700הנמצאת בגובה  Mandaraבבקתת לינה  

  
  )  Horombo Hut  –Mandara Hut( לבקתת הורומבומבקתת מנדרה עד   3יום 

  שעות 5-7: זמן הליכה
  צמחיה נמוכה וקר קוצית, משטח אפר וולקני, דמת בורא, פתוח: אופי השטח

  )מ "ק 11 -כ(  מטר מעל פני הים 3700מטר ועד גובה  2700ביום זה נטפס מגובה 
) דרך צדדית ( כדאי לטפס . נגיע לאזורי אחו ונחלים קטנים ונמשיך דרך אזור עשב, נטפס דרך אזור יער גשם
נמשיך ונטפס בשביל העובר בשטח אדמת . על הסביבהמשם תצפית יפה  Maundiלשולי המכתש הגעשי 

ועמו משתנה הנוף משתנה  (המתאפיין בצמחייה נמוכה המותאמת לקור  ,בור חשופה ואזורי אחו אלפיני
   . הורומבולבקתת  ונגיע )הצמחייה 

  מטרים מעל פני הים  3700הנמצאת בגובה  Horomboבקתת  :לינה 
  

  )  Acclimatization day(  ורומבובקתת ה ,יום הסתגלות לגובה  4יום 
  שעות 3-5: זמן הליכה

  מדבר אלפיני: אופי השטח
  לבקתת הורומבו ונרד חזרה 4000 -נעלה בשביל עד לגובה של כ, יום הסתגלות לגובה

נלך באוכף הנמצא . מטר 4000 -בגובה של כ" הזברה"ונגיע אל סלעי " השביל העליון "המכונה נעלה בשביל 
ונראה את  קיבו" מדבר"נערוך תצפית על . Mawenzi –ו   Kibo, רו'ת העיקריות של הקילימנגבין שתי הפסגו

  ). אליה נגיע למחרת ( השביל לנקודת גילמן 
  מטרים מעל פני הים  3700הנמצאת בגובה  Horomboבקתת  :לינה 

  
  



 

 

  
  

   Kibo Hut 4700m  –Horombo Hut-  אל בקתת קיבו  5יום 
  שעות 7-8: זמן הליכה

  מדבר אלפיני: אופי השטח
. מטרים נוספים 1000ביום זה מטפסים . Kiboאלפיני לבקתת  - יום טיפוס קשה יותר דרך אזור של אחו אפרו

אל האחו   - השביל התלול עוזב את הבקתה  ועוברים לחגורת צומח אחרת. שעות 7-8 -משך הטיפוס
  ).כדוגמת הסביונים(צמחים ענקיים המאופין בצומח נמוך ובו מופיעים מדי פעם , אלפיני-האפרו

  מטרים מעל פני הים  4700הנמצאת בגובה של   Kiboבקתת : לינה 
  

  Horombo Hut –Summit Uhuru peak 5895m  –Kibo Hut - רו'פסגת הקילימנג  6יום 
  שעות 10-12: זמן הליכה

 משטחי קרח באזור הפסגה, אפר וולקני: אופי השטח
כאן רוב המסלול הוא במעלה שביל צר ורק , רו'יון לכבוש את פסגת הקילימנגיציאה מעט אחרי חצות בניס

מטרים המסלול מגיע  5680בגובה ). משתנה לפי העונות(החלק האחרון של הטיפוס הוא על שלג וקרח 
הנקודה , Uhuru Peak -מכאן הדרך ל  Gilman Pointלרכס המקיף את הלוע של ההר בנקודה הנקראת 

מטרים של גובה עד הפסגה אבל צריך להקיף חצי מן הלוע  216רק . פריקה עדיין ארוכההגבוהה ביותר בא
לאחר הטיפוס המייגע וזמן שהות קצר בפסגה מתחילים . הענק של ההר כדי להגיע לבסוף לפסגת ההר

. שעות 6-7 -כ -תת קיבו לגילמןקהטיפוס מב. Horomboועד לבקתת  Kiboבירידה הארוכה דרך בקתת 
  .שעות 4-5 -כשעתיים וחצי נוספות והירידה כ - אוהורומגילמן ל

  מטרים מעל פני הים 3700הנמצאת בגובה  Horomboבקתת  :לינה 
  

  Marangu gate 1830m –Horombo - ירידה מההר ונסיעה לארושה 7יום 
  שעות 5-6: זמן הליכה

  מיוער: אופי השטח
 .נו הרכב שיסיענו אל ארושה בירת צפון טנזניהשם יחכה ל ,רו'מאמץ אחרון ואנו יורדים אל שער הקילימנג

  . סמוך לעיר ארושה נוח' את הלילה נבלה בלודג
 או דומה לו ברמתו Mountain Village, Arusha: לינה 

  
  אביב -תל -רו'קילימנג 9-8ימים 

השוק משמש את המקומיים , של העיר ארושההמיוחד ניסע לביקור בשוק המקומי לאחר ארוחת הבוקר 
. נעבור בין הדוכנים השונים ונראה את מוכרי הירקות ומגוון הפירות. כמרכז קניות של אוכל ומצרכים נוספים

עלים הבגדים והנ, תרמילי התמרינד ואבן האוקרה ולידם מוכרי הסדקית, נעצור ליד שקי הקטניות והתבלינים
פסלי עץ , משך ניסע לאחד המרכזים הגדולים לאומנות אפריקאיתבה. הכל צבעוני ואותנטי, הממוחזרות

  . נוכל לקנות מזכרות ותכשיטים מקומיים, אבוני מרשימים שעובדו על ידי בני שבט המקונדה
  צ נטוס מארושה לאדיס אבבה ומשם לקראת חצות לישראל"בשעות אחה

  9ר המוקדמות של יום נחיתה בארץ בשעות הבוק 
  
  
  
  



 

 

  )לא כולל טיסות( 2500$ - 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   xtriptravel.cominfo@נשמח לעמוד לרשותכם במייל 
  

  הערות חשובות בנושא המסלול
  .ימי ספארי 3-4על מינימום מומלץ . בשמורות של טנזניהניתן להאריך את הטיול ולהוסיף ימי ספארי  
 מסלול הטיול מבוסס על טרק מארנגו שהוא טרק נוח יחסית 
 .אתיופיאן איירליינס טסה לטנזניה מספר פעמים בשבוע, ימי השבוע בתוכנית הטיול הינם המלצה 
 .הבקתות לאורך הטרק הינן משותפות וציבוריות 
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

 . המדריך בשטח
עץ ברופא המשפחה למטיילים ללא אי לכך מומלץ להיוו, מטר 4000מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

  .ניסיון קודם בטיול בגבהים אילו
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

  .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע. ובטוחה
וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/רהמחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדול 

  .  שינויים במיסי הנמל והדלק
  

  : המחיר כולל
 חדרים זוגיים עם שירותים צמודיםב 'הראשון בלודגום יבלינה  �
 . כניתותב כמפורט, בקתות בזמן הטיפוס �
  ברמה גבוהה סמוך לעיר ארושה ' לילה אחרון בלודג �
 הטיולשלוש ארוחות ביום לאורך כל ימי : כלכלה �
 מיניבוס תיירים/ באוטובוס העברות  �
 רו'דמי כניסות לקילימנג �
 ומדריך מקומי בזמן הטיפוס על ההרסבלים  �
 יפ'מטיילים בג 6 - יפ ספארי מיוחד עם גג נפתח ונהג'סיור בשמורת הטבע של ארושה כולל ג �
  

  : המחיר אינו כולל
 .אביב- תל -אדיס  – רו'ילימנגק -אדיס  – אביב-תלבחברת אתיופיין איירלינס במסלול  טיסה  �
 )01.07.2014-נכון ל($ 343: דלק ובטחון ינמל והיטלי מס �
 .)למטייל וכפוף לשינויים$ 50(את האשרה מנפיקים בכניסה לטנזניה . אשרת כניסה לטנזניה �
  ). כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי  -חובה(ביטוח רפואי ומטען  �
 ). 'וכומשקאות , כביסה, בידור(הוצאות אישיות  �
 ל"תשר לנותני השרותים בחו �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �
  

  הערות חשובות בנושא המסלול
אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה למטיילים ללא , מטר 4000מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

  .ניסיון קודם בטיול בגבהים אילו
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע. ובטוחה
  

  



 

 

  : ועונה מומלצת  רו'קילימנגהמזג אוויר על 
  .ביותר התקופה המומלצת -  העונה החמה ביותר: מרץ-נוארי 
  .לטפסמומלץ לא . ארוכהה העונה הגשומה: יוני-אפריל 
  .ניתן לטפס אך לקחת בחשבון טמפרטורות נמוכות במיוחד, החודשים הקרים ביותר בשנה: אוגוסט- יולי 
 עדיין קריר, ניתן לטפס: אוקטובר- ספטמבר 
בבוקר ובערב ראות , גשם בדרך כלל בשעות אחר הצהריים. הקצרה העונה הגשומה: דצמבר- נובמבר 

  .טובה

  

  מסעקצת על האופרציה ב
  

  :מזון 
  :מצורף תפריט לדוגמא לקבלת מושג כללי על האוכל במהלך הטרק 

טוסטים עם  , בננה, אבטיח, תפוז, מנגו: פירות העונה, דייסת קווקר, ביצים עם בייקון ועגבנייה :ארוחת בוקר
  .שוקו, קפה, תה, חמאת בוטנים ודבש, ריבה, מרגרינה
  .שוקולד, בננה, בוטנים, ביסקוויטים:  לתיק היומי האישי :חטיפים

  .שוקו/ קפה/תה, עוגה, א קר"סלט תפו, ביצה קשה, ריבה/גבינה/עם טונה' נדביץס: )ארוזה(ארוחת צהריים 
  .שוקו/ קפה/ תה, ביסקוויטים/ עוגה/ פופקורן/ בוטנים :הפסקת תה
, כרובית, עיתשעו, אפונה, גזר טרי,  דג צלוי או דג ברוטב/ בשר/עוף, מרק ירקות/מרק עוף :ארוחת ערב

  .שוקו/קפה/תה, ביסקוויטים/פנקייק/סלט פירות: קינוח .אורז/פסטה/תפוחי אדמה, עגבניות, פלפלים
  

  : לינה
   .מסודרים' לודג/ ימים הראשון והאחרון נלון בבית מלון ב

  בחמשת ימי הטרק אנו לנים בבקתות
הגדולה שבהן היא בעלת שתי . ותזוהי קבוצה של בקתות עץ נוח. מטר 2700שוכנות בגובה  -  בקתת מנדרה

חדר אוכל ובחלקה העליון שוכנים חדרי השינה בהם דרגשים עליהם כקומות הקומה התחתונה משמשת 
המים  .איש 60כ מכילות בקתות מנדרה "סה. דיירים כל אחת 8הבקתות הקטנות יותר מכילות . מזרונים

  .והשירותים נמצאים מאחורי החדר הראשי, יהןבבקתות אלו מגיעים לצינורות היישר ממעיינות הנמצאים מעל
ומכילות עד , הן מאוד דומות לבקתות מנדרה. מטר מעל פני הים 3720שוכנות בגובה  -  בקתת הורומבו

תות חדרי השירותים של הבק. ם מאחוריהןהמים בבקתות מגיעים לצינורות מפלגים שנמצאי. איש 120
  . נמצאים דרום מזרחית לבקתה הראשית

, חדר אוכל קטןבקתות ב. איש 60בקתות אבן אלו יכולות להכיל עד . מטר 4700בגובה שוכנות  - יבובקתת ק
. אין מים זורמים באיזור הזה .בחדרי השינה תוכלו למצוא דרגשים עליהם מזרונים  לשינה. מספר חדרי שינה

  .חורי הבקתהחדרי שירותים יש מא. אספקת מים מהפלג האחרון מעל בקתות הורומבומומלץ להביא 
  

  חיסונים 
  .יש לפנות ללשכת הבריאות לקבלת הנחיות לפחות שבועיים לפני מועד היציאה

  .חברתנו אינה מוסמכת לתת ייעוץ בנושאי חיסון. ניתן לקבל מידע בלשכות המחוזיות של משרד הבריאות
  

  דרכון ואשרות 
  .עמודים ריקים 2ובו . יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות

  
  

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

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

  


