
 2525195-050עבורכם זמינות   –  שאלות ותשובות

 האם ניתן לטייל במהלך כל השנה מבחינת מזג האוויר? 

 עונה יבשה ועונה רטובה.  -עונות שנה  2בטנזניה יש אכן כן! 

 העונה הרטובה בין החודשים נובמבר למאי.

 העונה היבשה בין יוני לאוקטובר. 

 המשווה, אך כמות המשקעים נמוכה מאוד בעונה היבשה.למרות זאת, כל חודש יורדים ממטרים בטנזניה, הממוקמת סמוך לקו 

 : הטמפרטורה בטנזניה יציבה לאורך כל השנה

 במהלך הלילה.  16-18  מעלות במהלך היום / 26-28בין        

 מה זה אומר שהתשלום עבור כרטיס הטיסה הינו בנפרד מהתשלום עבור הטיול עצמו?

 מאחר והטיולים שלנו פרטיים ובקבוצות קטנות, אנחנו לא רוכשים את כרטיסי הטיסה מראש אלא לפי דרישת הלקוח ולכן עלות הטיול הינו בנפרד

מעלות כרטיס הטיסה שמשתנה בהתאם ליום בו הוא נרכש. ניתן לרכוש את הכרטיס באופן עצמאי מאחר ואנחנו טסים עם חברת אתיופיאן אירליינס 

 אבבא. -בטיסת קונקשיין באדיסבלבד 

אנחנו יכולים לרכוש עבור הלקוח את כרטיס הטיסה בשיתוף פעולה מאחר והתשלום מתבצע ישירות מול חברת התעופה ועם כרטיס האשראי של 

 הלקוח.

 תשלום עבור כל חבילת הטיול מתבצעת ישירות אלינו. 

 

 האם מסוכן בטנזניה? 

 ואנחנו מוקפים בצוות מקומי שמלווה אותנו מרגע הנחיתה ועד חזרתנו לישראל.טנזניה נחשבת למדינה בטוחה 

      לכל שאלה, בקשה במהלך הטיול, לפנות אלי בשמחה )לא למדריכה המקומית( ובעזרתה כמובן נעשה כל מאמץ להיות        

 .עד כמה שניתןלבקשותיכם קשובים        

 

 האם הטיסה ישירה או עם קונקשיין?

השעות הראשונות מעייפות ומאתגרות מאחר ויש לנו טיסת לילה ללא שינה, נחיתה בטנזניה, תורים ארוכים ופעילות בחוות קפה אחרי קבלת  48

 .יהיה לו פחות קשההחדרים( ולכן אני מציעה מכל הלב למי שיכול לישון בצהריים ביום הטיסה כמה שיותר שעות ולהגיע עירני כך 

מאחר ובחגים נמל התעופה מפוצץ בנוסעים והתורים מאוד   בן גוריון בשדה התעופה 32בכניסה/אולם/שער  21:30בשעה  3נפגשים בטרמינל 

 אנחנו מבצעים צ'ק אין ובחירת מקומות ישיבה לכולם אונליין לפני היציאה.  .ארוכים

 מה לגבי ויזה? איך מוציאים?

הנפקת הויזה. הטפסים ימסרו  לשנחלק לכם  ננוח, נאכל, נשתה ונמלא את הטפסים שם שעות נטו  4אבבא למשך - באדיס וצריםע אנחנו 05:30בשעה 

 .דולר( 50בנמל התעופה בטנזניה ושם ינפיקו לנו את הויזה )צריך לשלם בזמן הזה 

 

 נושא החיסונים 

 .מטייליםכל אחד לפי שיקול דעתו לאחר התייעצות עם מרפאת 

   

 כמה כסף מזומן להביא לבזבוזים? 

, קפוצ'ינו  10$מטייל מרגיש שהוא רוצה לתת בנוסף, זה לשיקול דעתו בלבד. מזכרת עולה בסביבות הטיפים לכל הצוותים כלולים במחיר הטיול, אם 

  7$, בקבוק יין 3$

נחליף את הדולרים לשילינג  .(משקלים לדולרים בשדה התעופה בארץ מירלה ניתן)אבל כמובן שכל אחד מביא לפי שיקולו לבזבוזים זה סביר   150$

 . כרטיס אשראי בינלאומי ליתר ביטחוןרצוי להביא , בנמל התעופה בטנזניה מזומן להוצאת ויזה 50$בנוסף צריך להביא  בשדה בטנזניה, 

 ? )שילינג(  היכן מחליפים לכסף מקומי

 לפני יציאתנו מנמל התעופה. נחליף את הדולרים לשילינג בשדה בטנזניה

 מה להביא?

דולר מזומן להנפקת הויזה   50 •

 בנמל התעופה בטנזניה. 

בגדים קצרים למהלך היום )חם   •

אבל לא מזיעים(. עדיף בגדים 

 חלקים לא צבעוניים. 

  סווטשירט, -בגדים ארוכים ללילה  •

מעיל דק, מכנסיים ארוכים )גם טייץ  

 זה סבבה( 

נעליים סגורות, נעליים  •

 למים/כפכפים למקלחת 

 בגד ים •

 משקפי שמש טובות  •

 כובע  •

לא   -תיק קטן לימי הספארי/טרולי  •

 לשכוח תגי שם במזוודה ובתיק 

.   2013שטרות דולרים מעל שנת  •

הם לא מקבלים שטרות שסדרת  

  2013היצור שלהם לפני שנת 

 -מקומי עם חבילת גלישה  סים •

אנחנו מביאות למטיילים כך שאין  

 צורך להביא. 

 מפצל חשמל )רגיל של הארץ(  •

פנקס חיסונים בינלאומי למי   •

 שהתחסן 

ביטוח רפואי הכולל ספורט אתגרי   •

  בגלל הנסיעה בג'יפ בספארי.

 נוזל לחיטוי פצעים •

 ג׳ל אלכוהולי לניקוי ידיים  •

 צמר גפן ופדי גזה  •

 שונים  פלסטרים בגדלים •

 כדורים נגד כאבים והורדת חום •

 טבליות מציצה נגד כאבי גרון  •

משהו נגד קלקול קיבה / הקאות /  •

בטן )כדורים בשם 'סטופיט' ו'קל  

 בטן'( 

 שפתון למניעת יובש בשפתיים  •

 קרם הגנה מהשמש  •

מה שיש  -דוחה יתושים  •

 בפארמים זה מספיק.  

כדורים נגד מלריה )במרשם  •

 רופא( 

לטיסה לשני מסכות רגילות  3-2 •

 הכיוונים 

 דרכון  •

  צילום של תעודת התחסנות •

 באנגלית.   לקורונה

 יבהעט כת •

 לא צריך להביא!  –מגבות ומצעים  •



 

 

 

 אילו דברים ניתן להביא לתרומה? 

 

  38זוגות גרביים עד גודל  •

 סוודרים לכל גיל •

 מחזור רב פעמיים לנערות תחתוני  •

 סבוני גוף פשוטים קשיחים )לא נוזל גוף(  •

 סבון כביסה )הם משתמשים בסבון גוף גם לכביסה( •

 תחבושות לנערות  •

 תחתונים וחזיות במצב טוב לנערות ולנשים  •

 נעליים, כפכפי אצבע וסנדלים במצב טוב לילדים ונערים  •

 קשתות לשיער, סיכות, תכשיטים לילדות  •

סנן הגנה הגבוה ביותר לפנים הכי עדין שיש  קרם הגנה עם מ •

לשני אחים לבקנים בבית היתומים אשר הציל אותם לאחר  

 שהיו כלויים במשך שנים ע"י שבט המסאי. 

 מחברות  •

 חוברות צביעה  •

 עפרונות  •

 מחקים  •

 טושים  •

 צבעי מים •

 צבעי גואש •

 מכחולים •

 מספריים  •

 דבק •

 חומרי יצירה  •

 פלסטלינה  •

 בועות סבון  •

 בלונים  •

 קופסה משחקי  •

 פאזלים •

 מדבקות לעבודות יצירה לקטנים    •

 בובות פרווה  •

 לוחות מחיקים קטנים  •

 משחקי ילדים  •

 כדורגל, כדורסל, כדור עף  -כדורים  •

 משאבה ניפוח בלונים כדורים  •

 חישוקים  •

 חבלי קפיצה •

 חבל גומי למשחק •

 עפיפונים פשוטים לילדי השבטים  •

 משאבה ידנית לניפוח בלונים  •

 בלונים פשוטה חשמלית משאבת ניפוח  •

 

 ! שבעולם השפע את להפיץ  תמיד  שנזכה ��תודה ענקית 

 

 איך תרומת הציוד שהבאנו מהבית לקהילה מתבצעת?

 אנחנו מביאים דברים למשפחות המארחות בכפר, לבית ספר המקומי ולבית יתומים. 

את אני מביאה מזוודה מלאה מהארץ וכל אחד יכול להביא מה שיש לו אם בכלל יש לו. אנחנו מרכזים הכל ביחד ונותנים לקהילה במשותף מכולנו. ז

 אומרת שזה לא משנה בכלל כמה הבאתם, מי הביא ומה? זאת חלוקה משותפת בכל הקבוצה ביחד.

 

 2022נושא הקורונה נכון לאוקטובר 

חיסונים, חייבים להציג תעודת התחסנות באנגלית )מפיקים אונליין באתר משרד הבריאות(  2בדיקות קורונה למי שמחוסן לפחות לא צריך לעשות 

 בכניסה לטנזניה. יש להביא מסכות רגילות לטיסה עצמה.

 

 ביטוחים 

 כל מטייל מתחייב לצאת מהארץ עם ביטוח רפואי הכולל ספורט אתגרי בגלל הספארי.

 

 ושירותים ומקלחת פרטיים במקומות האירוח? WIFIהאם יש מים, חשמל, 

 ושירותים ומקלחת פרטיים בכל חדר.  WIFIבמקומות הלינה שלנו יש מים, חשמל, 

שצריך  בכל הטיולים שלנו יחידים מקבלים חדר פרטי לעצמם וזוגות מקבלים חדר זוגי. בכל חדר יש מגבות/חלוקי רחצה, ומיטות מפנקות על כל מה 

 לשינה נעימה וטובה.

ח של משאבות המים והספקת החשמל מתחלקים בין אזורי הכפר ו. הכMOSHIבמחוז   RAUבבית הארחה של מאמא סימבה בכפר לילות  4אנחנו לנים 

להטעין פלאפונים,  בערך מה שזה אומר שבזמן הזה לא ניתן  16:30לפי שעות מסוימות. באזור שלנו אין חשמל בשעות הבוקר המאוחרות ועד השעה 

 בערך זרם המים והחום שלהם מוגבל. 22:30זרם המים מאוד חלש ואין מים חמים למקלחת. גם בשעות הלילה המאוחרות, אחרי 

הוא להטעין פלאפונים ולהתקלח בזמנים המתאימים ולהכין דלי מלא עם מים רותחים שיהיה למקרה חירום בתוך המקלחת כל הזמן. יש  לכךהפתרון 

 שבאמצע המקלחת כשהראש מלא בשמפו נגמרים המים ואז ניתן להמשיך עם הכד והמים מהדלי.  מקרים

  

 מהו הלו"ז המפורט? 

   ביום הטיסה

 בשדה התעופה   32נפגשים בשער  -  21:30

    יום ראשון לטיול

 המראה עם חברת התעופה אתיופיאן איירליינס  - 1:00

שעות נטו )ננוח, נאכל, נשתה ונמלא את הטפסים לויזת כניסה לטנזניה על מנת לחסוך זמן המתנה   4למשך  אבבא-עצירת קונקשיין באדיס -  05:30

 בשדה התעופה(.

 נחיתה בטנזניה + קבלת ויזת כניסה + החלפת דולרים לשילינג. -  12:00

 פוגשים את המדריכה והנהג שלנו + מקבלים סים מקומי עם חבילת גלישה ויוצאים לכיוון מקום האירוח שלנו.  -  14:00

 קבלת מפתחות לחדרים + ארוחת צהריים קלה  -  15:00

 יציאה לחוות הקפה  -  16:30

 ארוחת ערב -  19:00

 



 

 

 

 

   יום שני לטיול

 ארוחת בוקר  -  08:30

 פחות בכפר וחלוקת תרומות שהבאנו מהארץ יציאה לביקור מש -  09:30

 ארוחת צהריים ומנוחה קלה -  13:00

 יציאה לבית היתומים )מתלווה אלינו צלם(  -  15:00

 ארוחת ערב -  19:00

    יום שלישי לטיול

 ארוחת בוקר  -  08:30

 יציאה למפלי מטרוני )לוקחים בתיק מגבת, כפכפים, מכנס וחולצה להחלפה( -  09:30

 ר במערות של שבט הצ'אגה ביקו -  13:30

 ארוחת צהריים במסעדה מקומית במרנגו  -  14:30

 יציאה לכיוון הכפר שלנו לצפייה בלהקת ריקודים מסורתית  -  16:00

 ארוחת ערב -  18:30

 יציאה ל"בר" )במושגים של טנזניה( שנמצא מול מקום האירוח שלנו למי שבעניין )יש שם יין מעולה( -  19:30

 ימי ספארי 3לוקחים תיק/טרולי עם ציוד ל  -  לטיול יום רביעי 

 ארוחת בוקר  -  08:30

 יציאה לביקור בבית הספר + חלוקת ציוד שהבאנו )מתלווה אלינו צלם( -  09:00

 ארוחת צהריים במושי  -  12:00

 שעות נסיעה( 4יציאה לכיוון ביקור שבט המסאי ליד אגם מניארה ) -  12:30

 הפסקת קפה בארושה  -  14:30

 ביקור שבט המסאי   -16:00

 יציאה לכיוון הלודג' בקארטו -  17:00

 ארוחת ערב -  19:30

 דרינק בבר של הלודג' למי שלא עייף -  20:30

   יום חמישי לטיול

 ארוחת בוקר  -  08:00

 יציאה למכתש נגורונגורו ליום ספארי  -  08:30

 פסת אוכל שהלודג' מכין לנו לשטח(ארוחת צהריים )לכל אחד יש קו -  12:30

 חזרה ללודג'  -  16:30

 ארוחת ערב -  19:00

 דרינק בבר של הלודג' למי שלא עייף -  20:00

    יום שישי לטיול

 ארוחת בוקר  -  08:00

 יציאה לספארי שבטים באגם אייסי  -  08:30

 ארוחת צהריים בשטח  -  12:30

 חזרה ללודג'  -  17:00

 ארוחת ערב  -19:00

 דרינק בבר של הלודג' למי שלא עייף -  20:00

    יום שביעי לטיול

 ארוחת בוקר  -  08:00

 יציאה לשמורת טרנג'ירה  -  08:30

 ארוחת צהריים בשטח  -  12:30

 שעות נסיעה(   4יציאה לכיוון מושי ) -  14:00

 ארוחת ערב  -19:00

   יום שמיני לטיול

 ארוחת בוקר  -  08:30

 אוכל במושייציאה לשוק  -  09:30

 ארוחת צהריים  -  12:30

 יציאה לכיוון שדה התעופה חזרה לישראל -  13:30

 המראה עם חברת התעופה אתיופיאן איירליינס  -  17:35

   יום תשיעי לטיול

 נחיתה בישראל  -  04:00

 

 

 

 

 טיול מהנה לכולנו ושנמשיך כל החיים לשלב הנאה, שמחה ונתינה!!!

 אסנת ומירב 

050-2525195 

   


