
 

 

  

  
  

  

  
לא עוד התבוננות . בדגש ספורטיבי המשלבים חוויה ייחודית ושונהגיאוגרפיים הינם מסעות  ספורטיבי   

במתרחש בחוץ דרך זגוגיות האוטובוס כי אם השתתפות פעילה ואקטיבית בעולם ובתרבות אותה אנו 
בדרך  האתרים והאנשים , תאת התרבונו שואפים אל קירב ,מטייליםאנו ה, אילוסעות במ  .מעוניינים לספוג

, דרך המקומות, דרך האנשים, נפדל ונרכב דרך ההמון, נשוט ונחתור, נצעד ונטפס, ישירה ובלתי אמצעית
זהו מסע אינטראקטיבי אל תוך עצמנו ואל תוך העולם עמו אנו . נזיע ונתאמץ בכדי להגביר את עוצמת החוויה

  .באים במגע
  

לחוויה יוצאת , כדי לענות על דרישה של כה רבים מאיתנו למשהו אחרב Xtripצוות י "נבנה ע ספורטיבי    
היכרות מעמיקה , המסלולים נבנו בקפידה מתוך ניסיון עתיר שנים .לקשר עם גופנו כמו גם עם נפשנו, דופן

  . עם תוואי השטח ותשומת לב יתרה לשילוב של פעילויות ספורטיביות תוך התאמתן לכושרם של המטיילים
  

מאמץ פיזי  ותחושת , י עשיה אקטיבית"נועד לכל מי שחפץ להעצים את חוויות הטיול ע פורטיביס   
  .סדרת מסעות אלו מתאימה לרוצים לעשות בכדי לראות ולחוות, התחדשות צעירות ובריאות

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

, יערות גשם עם קופים וציפורים, מישורי עשב עצומים עם חיות בר: את אפריקה כפי שאנו מדמיינים אותה 
 –בטנזניה ריכוז עצום של בעלי חיים . רו מכוסה בשלג ועדרי מסאים רועים לצד עדרי הגנו'פסגת הקילימג

נוף אנושי ססגוני , ף שונהכל שמורה בעלת נו –נבקר בשמורות במהלך הטיול . הגדולים והפראיים בעולם
בתי מלון  –ברמה גבוהה ים 'במהלך הטיול נשהה בלודג. מרהיב ועולם החי העשיר ביותר על פני כדור הארץ

   .במיקום ייחודי וניסע ברכבי שטח מיוחדים בעלי גג נפתח לתצפית קרובה על בעלי החיים
  
 –נזניה והחמישי בגובהו בכל אפריקה השני בגובהו בט, הוא אחד מהרי הגעש היפים של אפריקה ר מרוה

ולמטיילים מתאפשר להנות משלל ציפורים ויונקים , ההר ממקום כחלק משמורת ארושה. מטר 4,566
אל . יערות גשם ואזור אחרו פתוח, שביל העלייה עובר בסמוך לנחלים זורמים. המאכלסים את השמורה

ל הסביבה למרגלותיו ולעיתים גם את פסגתו מהפסגה ניתן לראות את המכתש הגעשי הכבוי של ההר ואת כ
  .רו'המושלגת של הר קילימנג

  



 

 

  
  

  מסלול המסע  

  ארושה –אדיס אבבה  –א "ת  - 1יום 
טיסת המשך לשדה התעופה נמשיך ב .בירת אתיופיה, לאדיס אבבה" אתיופיאן איירליינס"בחברת נטוס 

נצא לסיור בשמורת ולעיר המחוז ארושה  סמוךלאחר הנחיתה ניסע . רו'הבינלאומי למרגלות הר קילימנג
  .עשיר ומכתשי געש כבויים שבחלקם אגמי מים מרהיבי עין גשם הררייער  ,נוף של פלגי מים, ארושה

  'לקראת ערב נגיע ללודג
 ארושה לינה  

  
  )מטר Miriakamba )514,2בקתת  –ארושה : ר מרו הטרק על ה - 2יום 
  שעות הליכה 4-5 - כ , מטר 950 - של כעלייה , מ"ק 6

לאחר הסדרי הכניסה ). מטר  Momela Gate – 1,590( לכיוון שער העלייה להר מרו נצא בשעות הבוקר 
עובר באזורי  השביל. נתחיל בעלייה על השביל של הר מרו מלווים בפקחי שמורה ובמדריך מקומי וסבלים

ובהמשך דרך יער גשם ...חזירי יבלות ואחרים, באפלו: עשב פתוחים המאפשרים תצפית על אוכלי העשב 
נגיע לבקתת מיריאקמבה השוכנת באזור אחו . שבו נראה עופות רבים ואולי את קופי הקולובוס השחור לבן

  . עשב פתוח ונהנה מתצפית על הסביבה
  Miriakamba Hut –לינה  
  

  )מטר Saddle )570,3בקתת האוכף  –בקתת מיריאקמבה  - 3יום 
  שעות 3-4 - כ, מטר 1,050 -עלייה של כ, מ"ק 6.5

זהו יום קצר ). מטר  3,820( ביום זה נלך מבקתת מיראקמבה ונגיע עד לאוכף הנמצא מתחת למרו הקטן 
 Elephant( ם נצא מאזור היער  עד לנקודה הנקראת רכס הפילי. יחסית אך העלייה בו תלולה במקצת

Ridge  .(השביל ממשיך ועובר דרך שיחי אברש ענקיים ונגיע לבקתת האוכף . מכאן תצפית טובה על הפסגה
למעוניינים . חופשי למנוחה והנאה מהנוף הנפלא אחר הצהרים . בה נלון את הלילה השני של הטיפוס

  ). שעות הליכה  3-5( שקיעה  ניתן לטפס עד לפסגת הר מרו הקטן לתצפית שלפני, ובהתאם ללוח הזמנים
  Sadlle Hut –לינה  
  

  ) מטר 2514(בקתת מיראקמבה  –הטיפוס לפסגה  - 4יום 
  שעות 12-14 –כ , מטר 2,050 –ירידה של כ , מ"ק 13, מטר 1,000 - עלייה של כ, מ"ק 6

, )' מ 3,800(  Rhino Pointונטפס עד )  02:00בסביבות (  מוקדמותהנצא בשעות הבוקר , יום ארוך לפנינו
המראה . בה נצפה על הזריחה) ' מ Cobra Point  )4,350 –משם דרך אזור אפר וסלעים וולקנים ונגיע ל 

הר , הצוקים המקיפים את שולי המכתש הגעשי וחרוט האפר הגעשי במרכז קרקעית המכתש -מדהים 
שם נמשיך ונטפס עד לפסגת מ). תלוי מזג אוויר ( רו עטור עננים וכל השבר הסורי אפריקאי תחתינו 'קילימנג

הירידה בשביל מספקת את אחת . במעבר תלול של כשעה הליכה) ' מ Socialist Peak  )4,562 –ההר 
  . ננוח מעט בבקתת האוכף ונמשיך בירידה עד לבקתת מיראקמבה. בשבילי אפריקה המראות הדרמטיים

. ים לאלו הסובלים מפחד גבהיםהינו שביל קשה ואינו מתא Rhino point –הרכס בין הפסגה ל : הערה 
ייתכן שלא ניתן יהיה להמשיך מעבר ל  ,או כשיש רוחות חזקות) כשיש על השביל קרח ( במזג אוויר קר 

– Rhino point  
  Miriakamba Hut –לינה  



 

 

  
  

   נסיעה לארושה, שער הכניסה דרך השביל הדרומי - בקתת מיריאקמבה  - 5יום 
  שעות 4-5, מטר 950 -ירידה של כ, מ"ק 14

נעבור בשביל דרך אזורי העשב ויער ואולי נזכה לראות שוב את בעלי החיים , מההרמאמץ אחרון ואנו יורדים 
הסודה שנמצאים  אחד מאגמי ,שמורת אגם מנייארהיחכה לנו הרכב שיסיענו אל  נגיע אל השער בו. בשמורה

 נערוך סיור בשמורה המגוונת. יונקים ועופות, בשמורה מגוון מרתק של בתי גידול. שבר הסורי אפריקאיב
  .ללינה' בהמשך ניסע אל הלודג. ונצפה בבעלי החיים לחופו של האגם

  נגורונגורו: לינה  
  
  שבט המסאים – מכתש נגורונגורו - 6ום י

. והוכרז כאתר מורשת עולמית) קלדרה(המכתש נוצר מהתמוטטות הר געש . גורונשפת מכתש נגורו ניסע אל
יער שיטים ויער גשם , חורש, סוואנות פתוחות, ביצות, נחלים, אגמי סודה ומים מתוקים. המכתשתוך אל נרד 

בעלי חיים אלפי שוכנים במכתש . געשי מושלם זה לה סגורים בין קירותיו התלולים של המכתשכל א –הררי 
אחר הצהרים ניסע לבקר באחד  .הקיימים במזרח אפריקה החיותהמייצגים חתך של רוב בתי הגידול ומיני 

ל נכיר את אורחות חייהם של בני השבט השומר ע. בסביבות שולי המכתש) מנייאטה(מכפרי המסאים 
, וזף תומסון את בני שבט המסאי'כך כינה מגלה הארצות הסקוטי ג -" הפרא האציל. "מסורתו רבת השנים

   .לאפריקה, באמצע המאה התשע עשרה, שהטילו מורא בחוקרי היבשת האירופאים שהגיעו
  נגורונגורו: לינה  
  

  שמורת טרנגירה –שבט הבושמנים , אגם אייאסי - 7יום 
מאחרוני שבטי הציידים לקטים  –נתלווה אל בני שבט ההדזבה , בשעות הבוקר המוקדמות ניסע לאגם אייאסי

ם לצאת אל בשעות הבוקר נוהגים הגברי. בפעילות הבוקר שלהם ,בושמנים –באפריקה שמכונים גם בשם 
שבט נבקר את בני . מסע הצייד היומי שלהם נשות השבט מלקטות בזמן זה חלקי צמחים תת קרקעיים

בני השבט נוהגים לצלק את פניהם כסימני יופי ושומרים על לבוש עור עיזים ואורח חיים מסורתי  –הדטוגה 
המשתרעת על שטח , נגירהניסע אל שמורת הטבע טרלאחר ארוחת צהרים .  נוודים למחצה- של שבט רועים

בשמורה הגדולה יש מגוון גדול של בתי גידול באזורים של  .מזרח לאגם מניארה -גדול בצפון טנזניה מדרום
  . יערות של באובבים ויערות שיטים, ביצות עונתיות, עמק נהר, סוואנות פתוחות –גבעות ומישורים לסירוגין 

 Sopa: לינה 
  

  אביב - תל - ארושה  9-8ימים 
לאחר ארוחת . ניסע לארושה ונעצור באחד המרכזים הגדולים לאומנות אפריקאיתלאחר ארוחת הבוקר 

  .9נחיתה בארץ בשעות הבוקר המוקדמות של יום . הצהרים ניסע לשדה התעופה לטיסה ארצה
  

  :מגוון אופציות הארכה
  היתן להאריך לימי ספארי נוספות בשמורות טבע נוספות בטנזנינ 
 .ימי ספארי 3-4מומלץ על מינימום . יתן להאריך את הטיול ולהוסיף ימי נופש בזנזיברנ 
 רו בסיום הטיול'ניתן לשלב גם טיפוס על הקילימנג 
  
  
  
  



 

 

  
  )לא כולל טיסות( 2800$ -כגי בחדר זו משתתפים 4 למינימוםשרותי הקרקע מחיר 

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

 אירו לשקל ולמטבעות המקומיים/לרהמחיר עשוי להשתנות עקב שינויי שערי המטבע בין הדו 
תקלות מכאניות וכמובן החלטות , מזג אוויר ,שעות אור, צי זמניםמסלול הטיול עלול להשתנות בשל אילו 

 . המדריך בשטח
מחייבים אותנו לשמור על כמה כללים בסיסים שיבטיחו חוויה מושלמת  Xtripהסטנדרטים של חברת  

 .כרוכות בכך עלויות קבועות רבות וכך גם מושפע מחיר המסע. ובטוחה
אי לכך מומלץ להיוועץ ברופא למטיילים ללא ניסיון קודם , רמט 4000מסלול הטיול עולה לגבהים שמעל  

  .בטיול בגבהים אילו
 

  מחיר הטיסות
מחירים אילו הינם הערכה , מחירי טיסות בודדים משתנים בהתאם למחלקות הפנויות ביום הטיסה הרלוונטי

  .בכמה ניתן להשיג את כרטיסי הטיסה למסע הרלוונטי
 כולל מיסי נמל ודלק$ 1200נס כ תיופיין אייר ליאמבוסס על חברת  
  א"ת –אבבה  אדיס –רו 'קילימנג/  קילימנגרו  –אדיס אבבה  – א"תבמסלול  

 
  :מועדי יציאה מומלצים

 עד ספטמבריוני   –עד מרץ דצמבר חודשים   
  

  : המחיר כולל
 ים ברמה גבוהה כמפורט במסלול או דומים ברמתם'לודג �
 .הבקתות הינן משותפות וציבוריות. כניתותב כמפורט, בקתות בזמן הטיפוס �
 שלוש ארוחות ביום לאורך כל ימי הטיול: כלכלה �
 פ ספארי מיוחד עם גג נפתח ונהג י'ג -והעברות בימי הספארי  �
 כניסה לשמורתדמי , כניסות לאתרים �
 אטרקציות וסיורים מיוחדים כמצוין בתוכנית  �
 מקומיים דוברי אנגליתנהגים / מדריכים  �
 מי בזמן הטיפוס על ההרומדריך מקוסבלים  �
  

  : המחיר אינו כולל
 מיסי נמל ובטחון , ינלאומיותבטיסה  �
 .)למטייל וכפוף לשינויים$ 50(את האשרה מנפיקים בכניסה לטנזניה . אשרת כניסה לטנזניה �
  ). כולל הטסה רפואית וספורט אתגרי  -חובה(ביטוח רפואי ומטען  �
 . )'משקאות וכו, כביסה, בידור(הוצאות אישיות  �
 סיורים שאינם מפורטים בתוכנית �
 תוספת למטייל בחדר יחיד �
 שתייה והוצאות אישיות  �
 )לאדם$  100-150כ (ל "תשר לנותני השרותים בחו �
 כל מה שאינו כתוב תחת הסעיף המחיר כולל �

 
  
  

אותו אנו מבצעים והמחיר הינו הערכה שמושפעת מכל לנוסע העצמאי מסלול זה הינו דוגמא לטיול 
  ,הפרמטרים המוזכרים מעלה

  
  מאווייכם ותקציבכם, רצונכם, פ אופייכם"ל זה או מסלולים אחרים ענשמח להתאים עבורכם מסלו

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


