
 

 

          
  
  
  
  
  
  
  

  

טנזניה  .אחת מארצות אפריקה היפות והמגוונות ביותר ויעד הספארי העשיר ביותר באפריקה - טנזניה

יערות גשם עם קופים , מישורי עשב עצומים עם חיות בר: מייצגת את אפריקה כפי שאנו מדמיינים אותה 

  . ד עדרי הגנורו מכוסה בשלג ועדרי מסאים רועים לצ'פסגת הקילימג, וציפורים

כל שמורה  –נבקר בשמורות במהלך הטיול . הגדולים והפראיים בעולם –בטנזניה ריכוז עצום של בעלי חיים 

במהלך הטיול נשהה . נוף אנושי ססגוני מרהיב ועולם החי העשיר ביותר על פני כדור הארץ, בעלת נוף שונה

כבי שטח מיוחדים בעלי גג נפתח לתצפית קרובה בתי מלון במיקום ייחודי וניסע בר –ברמה גבוהה ים 'בלודג

   .על בעלי החיים

  

החופים , מהשווקים תלהינו, שאי אקזוטי שטוף שמ, ולבקר בזנזיבר םימיבמספר  ניתן להאריך את הטיול

  .בין שוניות ואלמוגים" שנרקול"התבלינים ו, הלבנים

  



 

 

  
  

  תוכנית הטיול
  

  בשדה התעופה  21:00שעה  0מפגש ביום 
  

  ארושה –אדיס אבבה  –א "ת  - 1יום 
בירת אתיופיה וטיסת המשך לשדה התעופה הבינלאומי , לאדיס אבבה" אתיופיאן איירליינס"ל טיסת לילה ש

. בדרכנו נחלוף על פני השווקים המקומיים לאחר הנחיתה ניסע לעיר המחוז ארושה. רו'למרגלות הר קילימנג
עשיר ומכתשי געש כבויים שבחלקם אגמי מים  ריגשם הריער  ,נוף של פלגי מים, נצא לסיור בשמורת ארושה

  . קבלת חדרים וזמן למנוחה' הגעה ללודג. מרהיבי עין
 ארושה : לינה 
  

  שמורת אגם מנייארה  –ארושה   – 2יום 
השוק משמש את המקומיים כמרכז קניות של אוכל . לאחר ארוחת הבוקר נבקר בשוק המקומי של ארושה

נעצור ליד שקי הקטניות . כנים השונים ונראה את מוכרי הירקות ומגוון הפירותנעבור בין הדו. ומצרכים נוספים
הכל צבעוני , הבגדים והנעלים הממוחזרות, תרמילי התמרינד ואבן האוקרה ולידם מוכרי הסדקית, והתבלינים
רים לאחר ארוחת צה. הממוקם על הצוק של השבר הסורי אפריקאי, בו נלון' בהמשך ניסע אל הלודג. ואותנטי

הקרויה על שם האגם  בשמורהנבקר . הסודה הנמצאים לאורכו של השבר אחד מאגמי - ניסע לאגם מנייארה 
נצפה . יונקים ועופות, מגוון מרתק של בתי גידול בשמורה). תצפית בעלי חיים ( ונערוך בה סיור ספארי 

  . באזור האחו הפתוח ובסמוך לחופו של האגם, בבעלי החיים ביער
 ר מנייארהבאזו :לינה 
  
  שבט ההדזבה , הבושמנים – 3ום י

מאחרוני שבטי הציידים לקטים  –נתלווה אל בני שבט ההדזבה ו בשעות הבוקר המוקדמות ניסע לאגם אייאסי
בשעות הבוקר נוהגים הגברים לצאת אל . בפעילות הבוקר שלהם -בושמנים  –באפריקה שמכונים גם בשם 

שבט נבקר את בני  .קטות בזמן זה חלקי צמחים תת קרקעייםמסע הצייד היומי שלהם נשות השבט מל
בני השבט נוהגים לצלק את פניהם כסימני יופי ושומרים על לבוש עור עיזים ואורח חיים מסורתי  –הדטוגה 

  .לאחר ארוחת צהרים נשוב למלון, נוודים למחצה-של שבט רועים
 רמות נגורונגורואו אזור מנייארה  :לינה 
  
   גורונגורומכתש נ - 4ום י

נרד . והוכרז כאתר מורשת עולמית) קלדרה ( המכתש נוצר מהתמוטטות הר געש , נרד אל מכתש נגורונגורו
, חורש, סוואנות פתוחות, ביצות, נחלים, מים מתוקיםאגמי סודה ו םאגבתוכו . בנסיעה אל קרקעית המכתש
במכתש . געשי מושלם זה של מכתשכל אלה סגורים בין קירותיו התלולים  –יער שיטים ויער גשם הררי 

נאכל  .הקיימים במזרח אפריקה החיותבעלי חיים המייצגים חתך של רוב בתי הגידול ומיני אלפי שוכנים 
  .'אחר הצהרים נשוב אל הלודג. ארוחת צהרים באזור הפיקניק הסמוך לבריכת היפופוטמים גדולה

 באזור מנייארה או ברמות נגורונגורו: לינה 
  
  



 

 

  
  
  

  שמורת סרנגטי  – 6-5ימים 
 ת סרנגטיבמישורי שמור. השמורה המפורסמת של טנזניה –בשעות הבוקר ניסע אל שמורת סרנגטי 

מיקום העדרים בשמורה משתנה בהתאם לעונה . מתקיימת נדידה שנתית אדירה של עדרי גנו וזברות
למחרת נמשיך . ב השמורהשבל' נלון בלודגו נערוך תצפית חיות בשמורה. ולגשמים ובהתאם לשפע הצמחייה

. השמורה מהווה בית לאוכלוסיית הפרסתנים הגדולה בעולם. בשמורת סרנגטי אדירת הממדיםונטייל 
נמרים , צבועים מנומרים, להקות של אריות: אוכלוסיית טורפים עשירה אורבת לעדרים בדרכם האינסופית

ארג המזון שלה ונסייר במרכז נלמד להכיר את האקולוגיה המורכבת של השמורה ואת מ. וברדלסים
  . המבקרים המרשים שבשמורה

 בסרנגטי :לינה 
  

  רמות נגורונגורו -שמורת סרנגטי   – 7יום 
נצא משמורת סרנגטי וניסע לביקור בערוץ לקראת צהרים , נבלה את הבוקר בתצפית חיות בשמורה

נעצור לביקור בדרכנו . מוצא האדםל הקשורות תהפליאונטולוגיוהתפרסם בקשר לתגליות הערוץ , אולדובאי
כך כינה מגלה הארצות  - " הפרא האציל". נכיר את אורחות חייהם של בני השבט, )מנייאטה ( בכפר מסאי 

באמצע המאה , שהטילו מורא בחוקרי היבשת האירופאים שהגיעו, וזף תומסון את בני שבט המסאי'הסקוטי ג
  . ברמות נגורונגורו' חרים נגיע אל הלודגלקראת אחר הצהרים המאו .לאפריקה, התשע עשרה

 ברמות נגורונגורו :לינה 
  

  תל אביב –ארושה  9-8ימים 
ניסע אל . ונעצור באחד המרכזים הגדולים לאומנות אפריקאיתלאחר ארוחת הבוקר ניסע אל העיר ארושה 

  .לפנות בוקר  9נחיתה ביום . חזרה ארצהטיסה שדה התעופה ל
  
  

 הארכה  אפשרות

, מהשווקים תולהינו ,אי אקזוטי שטוף שמש, ולבקר בזנזיבר םבמספר ימי ניתן להאריך את הטיול

  .בין שוניות ואלמוגים" שנרקול"התבלינים ו, החופים הלבנים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  )לא כולל טיסות( $ 2500 - חדר זוגי כלמטייל ב משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 
   םקבוצתי עם מדריך ישראלי בתאריכים  ספציפיי לקבלת מחיר למספר משתתפים שונה או למסע

  3393320-050/  5102025-03או בטלפון   info@xtriptravel.comנשמח לעמוד לרשותכם במייל 
  

  מחיר הטיסות
כוללים מיסי (ים אלו מחיר, מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי

  .הינם הערכה בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי) נמל ודלק במחלקת תיירים
  $ 1200 -כ –לטנזניה דרך אדיס אבבה בחברת אתיופין ארליינס  טיסות בינלאומיות מישראל  
  

  מחיר הטיסות
חברת , כמות המטיילים, השנהחודשי , ארוחות, מחיר המסע משתנה בהתאם לבחירת בתי מלון שונים 

  .הפקות ואירועים למינהן, התעופה
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, מסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילוצי זמנים 

 . המדריך בשטח
וכן עקב , אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/המחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדולר 

 .  ים במיסי הנמל והדלקשינוי
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .טיולכרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר ה. ובטוחה
  

  :המחיר כולל
 ים ברמה גבוהה בספארי'לודגלינה ב �
 . חלק מהארוחות פיקניק, פנסיון מלא :כלכלה �
 .יפ'מים מינרלים בג �
 . יפ'בכל ג מטיילים 6ועד  המשמש לתצפית על בעלי החיים, יפ ספארי מיוחד עם גג נפתח'ג :תחבורה �
 . נהג מקומי שהוא גם המדריך דובר אנגלית �
 כמפורט בתכניתוסיורים כניסות לאתרים  �
  

  :המחיר אינו כולל
 -אדיס אבבה  -רו 'קילימנג -אדיס אבבה -א"חברת אתיופיאן איירליינס במסלול תבטיסות  �

  )  לאדם$ 1250 –מחיר מוערך כ  (מסי נמל והיטל ביטחון וא "ת
 .האשרה מונפקת בעת ההגעה, )נכון להיום וכפוף לשינויים($ 50 לטנזניה בסךאשרת כניסה  �
 ביטוח רפואי ומטען �
 הוצאות אישיות  �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 ל"תשר לנותני השירותים בחו �
 ב תחת הסעיף המחיר כוללכל שאינו כתו �

 

 
  
  

מושפעת מכל הפרמטרים האותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה מסע 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  5102025-03בטלפון אלינו חיר אנא פנו קבלת הצעת מאו /יעוץ ול

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

  .וארגונים
התאמה , מתכנון מדויק וקפדני, הכוללים את כל הנדרש בטיולאנו לרשותכם להתאמת מסעות וטיולים 

ליווי צמוד , הכנה ותדרוך לפני היציאה, הזמנות כול השירותים, פ אופייכם רצונכם ותקציבכם"אישית ע
  . ל ועד חזרתכם ארצה להארות והערות"י צוות המשרד בארץ והסוכן בחו"ול הטיול בשטח עלאורך כ

  .הסעה או הסעדה, שירותי הדרכה, בתי מלון, תכנון ויעוץכמו איננו מוכרים שירותים בנפרד 
 


