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  אתיופיה
  אגדות וקיסרים  ארץ

  מסע אל שבטי הצפון והדרום
 / כשר לילות 11ימים /  13

  בהדרכת רחל תעסה
  

  
  

כולה. למדינה  אפריקההיא בין המדינות המרתקות ב אתיופיה

המדינה: הצפון הנוצרי חלקי היסטוריה עתיקה שניכרת בכל 

הדרום, בו מתרכזות תרבות וזור בשלל כנסיות, ניקד את הא

ליהודים יש  .שבטיות קדומות שחיות בלי לדעת מודרנה מהי

מימיה של מלכת שבא ועד ימינו,  - אתיופיה חיבור מיוחד אל

והיא, בתמורה, הופכת להיות אחד מיעדי התיירות המובילים 

הבירה, אדיס אבבה, משמשת פעמים  .אפריקהלישראלים ב

רבות נקודת מוצא מוצלחת לטיולים, ומאפשרת את הנוחיות 

 .שמחפשים המבקרים בערים גדולות מסוגה
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  תכנית הטיול:
 

  לליבלה –אדיס אבבה  - (א') תל אביב  1יום 
, אתיופיה. Addis Ababaבוקר נעלה על טיסה לאדיס אבבה  לפנות

לליבלה, עיר שנחצבה בסלע  -ללאחר הנחיתה נמשיך בטיסת פנים 

הביניים. העיר, שנועדה להקל על -ע״י מלכי שושלת זאגווה בימי

עולים לרגל שלא יכולים להגיע עד ארץ ישראל, נבנתה בדמות 

ודמיונם של בני הזמן  ירושלים כפי שזו השתקפה בעדויות, אגדות

נסייר בין הכנסיות החצובות בסלע המונוליטי ונחזה בפלא  והמקום.

בסיסית  הייתההאמיתי הזה שנעשה בתקופה בה הטכנולוגיה 

לפני חזרה   סימאנו המרהיב   ביותר. נסיים את הערב בתצפית לעמק

  . לינה לליבלה ללליבלה
 
  

 גונדר - לליבלה(ב')  2יום 
נעצור באאורה אמבה, כפר בלב הרמה האתיות שדוגל  . בדרכנו לשםר נצא לעבר שפלת טאנהבוקהלאחר ארוחת 

חיים שיתופי ושוויוני ודומה בצורה מפתיעה לקיבוץ הישראלי. נכיר את דרך החיים הייחודית בכפר ונמשיך   באורח

  לינה גונדר.  .במסענו לכיוון גונדר
 

  גונדר (ג') 3יום 
ופיה אשר שמה נקשר עם קהילת ביתא עיר המלכים של צפון אתי

נבקר  ישראל וההיסטוריה של מדינת ישראל כפי שאנו מכירים אותה.

פאסילידיס ובריכת פאסילידיס שבנו   המלכותיים במתחם הארמונות 

. נלמד גם על סיפורה ואופייה של העיר קיסרי תור הזהב של גונדר
יני נבקר בבית הכנסת של קהילת ממתשנבנתה סביב המתחם. 

  העלייה; נסייר במתחם מגוריהם ונשמע אודות חייהם במקום.
  לינה גונדר.

 
  
 

  
 

  גונדר –הרי הסימיאן  -גונדר (ד')   4יום 

עם כניסתנו האדירים.  בבוקר נצא צפונה לכיוון שמורת הרי הסימיאן

בינות הצוקים הדרמטיים והנופים עוצרי   לשמורה נצא לטרק קצר

הייחודית למקום ואת חיי הבר, כולל   ההנשימה. נכיר את הצמחיי

קופי הג׳לאדה המרשימים, הנמצאים אך ורק באתיופיה. אם יהיה לנו 

מזל, נוכל לראות את הקופים אשר רועים בשדות ההרריים (הקוף 

היחידי שרועה) ואת המבנה החברתי המרתק שלהם. לאחר טיול רגלי 

  לינה גונדר.  בשמורה נשוב למלון בגונדר.
 

  
  

  .גונדר בהר דר (ה') 5 יום
נצא לכיוון מפלי הנילוס , שם לאחר ארוחת הבוקר נצא לבהר דר

עשן היאור, ע״ש נתזי  - הכחול, אשר נקראים באמהרית ״טיס אבאי״ 

  לינה בהר דר. המים הרבים אשר המפלים מעלים לאוויר.
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 בהר דר (ו')  6יום 
מנזרים  בבוקר נצא לשיט על אגם טאנה המשובץ באיים ועליהם

היפה מכולם, בשם שנחשב נבקר באחד המנזרים,  עתיקים.

סקו עתיק המתאר אורה קידנה מהרט. המנזר מתהדר בפר

נטייל בחצי בהמשך גם מהברית החדשה. סצנות מהתנ״ך כמו 

 האי זגה אשר מאכלס את המנזר ונחשב לקדוש לבני המקום.
ינה . להתארגנות לשבתלדר -יים נחזור לבהירלאחר ארוחת צהר

  בהר דר. 
  

  
  

  בהר דר - )שבת( 7יום 

   .באזורסעודות שבת וטיול   ,תפילת שחרית
 . לינה בהר דר.מופע פולקלורב מוצאי שבת נצפהב
  
  
  

  
  הוואסה –אדיס  –בהר דר -(א')  8יום 

 לאחר מכן אפריקאי.-דרומה דרך הבקע הסורי 4*4נצא ברכבי 
ל לפגוש שם נוכ ,ושאלה נמשיך לסיור בשמורת אגמי אביאטה

עופות דורסים. נערוך תצפית על גם ציפורים ו מגווןיונקים, מגוון 

נקודת החיבור של האגמים ונמשיך בדרכנו דרומה. נגיע להאווסה 

Awassa , עיר נאה היושבת על אגם באותו שם. לינה שהיא

  האווסה.
 
  

  

  מינץ׳ ארבע –האווסה  (ב') 9יום 
ולאחר  ות של האגםנפתח את הבוקר בצפייה בציפורי המים הרב

מבין  .Awassaביקור בשוק הדייגים של האווסה מכן נמשיך ל

הדייגים הרבים שפורקים את רשתותיהם נוכל לראות את השקנאי 

משם ועוד.   בו, פרפור עקוד, קורמורניםהאפריקאי, חסידת מר

, העיר הגדולה בדרום Arba Minchנסע דרומה לארבע מינץ׳ 
לארבע מינץ׳ נעלה להר גבוה הצופה אתיופיה. ממש לפני ההגעה 

על אגמי צ׳אמו ואבאיה המנותקים זה מזה בגשר יבשתי ויער 

צפוף. על ההר נכיר את שבט הדורזה, שנודעו בבקתות הענק 

שלהם, בכישורי האריגה שלהם ובאורח חייהם הפסטורלי. נערוך 

הם, המטבח טיול רגלי בכפר הדורזה ונכיר את אורחות חיי

רבע מינץ׳ משם נרד למרגלות ההר לאואמנותם. המקומי המרתק 

   ארבע מינץ'. לינה היכן שנעביר את הלילה. 
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   טורמי -  מינץ עארב) (ג' 10 יום

בבוקר נצא מערבה לכיוון עמק האומו, הקרוי ע״ש הנהר החשוב הזורם בו לעבר אגם טורקנה הקנייתי. נסע לצדו של 

ות המבוססות על תעלות לצד האגם וטרסות באזורים ההרריים של אגם צ׳אמו ונראה את שיטות החקלאות המקומי

הנוף האנושי ישתנה וייקח אותנו חזרה עשרות  ,וונסק״אקונסו. עם כניסתנו לעמק האומו, אתר מורשת עולמית של 

אלפי שנים לתרבויות שמורות בצורה בלתי יאמנה. נראה את אנשי 

והופעתם הססגונית צמיי שחיים אורח חיים שבטי - הוואיטו, באנה וה

נבקר בשבט  מעוררת השתאות עבור מבקרים מהעולם החיצון.

נכיר ונשמע אודות חייהם, לבושם, בתיהם המיוחדים  - הקונסו

בשיא היום, נבקר בשוק אלדובה    והעזרה ההדדית המצויה במקום.

האמר ההולכים - שפעם בשבוע מושך אליו מאות מבני ההבאנה

הסביבה בשביל למכור ולקנות בשוק.  שעות על גבי שעות מכל כפרי

נסתובב בינות הדוכנים ונראה את בני ובנות הבאנה שמשתמשים 

לאחר הביקור בשוק  באביזרי לבוש מפתיעים להופעתם הצבעונית.

, שם נכיר יותר לעומק את אחד השבטים Turmiנמשיך לטורמי 
  טורמי. לינה . שבט ה "האמר" - הגדולים האחרונים שנותרו ביבשת 

  
  
  

   גינקה –טורמי (ד')  11יום 
ההאמר נשמע את הסיפור נפתח את היום בביקור בכפר של בני 

מיוחד זה, נכיר מקרוב את דרך חייהם   העומד מאחורי שבט

נבין את צורות קישוטי הגוף השונים ומשמעותם  והתיישבותם.

ונשמע על הטקסים המהווים את אבני היסוד של הסדר החברתי 

הזה. נמשיך ונבקר את שבט הארי ולאחר הצלילה   בעם המרתק

   מלוננו. לינה גינקה.נשוב ל  לתוך התרבות העתיקה הזו
  
  
 

  
 

  - אבבה  אדיס - גינקה(ה')  12 יום
שבט אשר  – ע לביקור בשבט המורסילאחר ארוחת הבוקר נס

ד היום בצלוחיות החרס אשר בשפתן. בתום ע  מתהדרותנשותיו 
. ,לאדיס אבבה נעלה על טיסה התעופה ושדה הביקור ניסע אל 

 שוק תוסס והומה אדם ואחד  נבקר במרקטו, אחר הצהרים
באם ישאר זמן נבקר בבית הכנסת  הגדולים באפריקה. קיםמהשוו

  ליוצאי עדן.
ערב נבקר בבית חב״ד ונפרד מהמדינה המרתקת זו בארוחת ב

  לטיסת לילה. ערב חגיגית. לאחר מכן נסע לשדה התעופה
  
  

  תל אביב ')ו( 13 יום
 .גוריון בשעות הקטנות של הבוקר- בשדה התעופה בן ננחת

 
 יתכנו שינויים בסדר הביקורים והימים.

  



 
                         בס"ד

 03-5256678, פקס: 03-5256677טלפון: ,    תל אביב 7אידלסון :   משרדנו החדש 
INFO@ASIATRAVEL.CO.IL����WWW.ASIATRAVEL.CO.IL         ����   

  

 באסיה טרוול מקבלים יותר!
  

 שייט באגם טאנה. �

 במתחם ארמונות פאסילדס. סיור �

 טיול בפארק הלאומי "שמורת סימיאן". �

 ללאליבלה. -סיור ב"ירושלים החדשה" �

  בדרום 4X4ג'יפים ברכבי  �

 .Abiata Shallaסיור בפארק הלאומי  �

 מופע פולקלור. �

 ביקור בשבט הקונסו. �

 ביקור בשמורת מאגו ושבט המורסי. �

 

  

 או דומיהם: רשימת מלונות

  

� Lalibela – Mountain view Hotel 

� Gondar- Mayleko Lodge 

� Bahir Dar – Solyana Hotel 

� Hawassa – Haile Resort 

� Arba Minch – Haile Resort 

� Turmi: Turmi Lodge 

� Jinka: Nasa Pension 

 

 תאריכים ומחירים:*    

 מחיר לאדם בחדר זוגי תאריך חזרה תאריך יציאה
משתתפים)  18(*מותנה ב   

17.11.2019 .1129 .2019 $ 3955.- 

08.12. .2019  19.12. .2019  $ 3955.- 

  - $ 785*תוספת ליחיד בחדר: 

  לאדם. 225$משתתפים תחול תוספת של  18פחות מ על * 
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  :כולל המחיר

  
 טיסה ישירה סדירה לאדיס אבבה. �

 טיסות פנים בהתאם למסלול הטיול. �

 טובה. לילות במלונות מדרגת תיירות 11 �

 אירוח על בסיס פנסיון מלא כשר  �

 רחל תעסה - .ASIA TRAVELמדריך ישראלי מצוות  �

 כשרות ישראלית תמשגיח �

 מדריך מקומי דובר אנגלית. �

 סיורים וכניסות לאתרים כמפורט במסלול. �

 וכפוף לשנויים!). 2018 לאוקטוברמיסי נמל והיטלי בטחון (נכון  �

 תיירים נוח וממוזג.  מיניבוס �

 לנסיעות בדרום המדינה. 4*4רכבים  �

 בקבוק מים מינרליים לאדם ליום. �

 ת בחו''ל.שרוהתשר לנותני  �

 

 :המחיר אינו כולל
 . $ 40אשרת כניסה  �

                                 שתיה בעת הארוחות. �

 ביטוח רפואי/מטען, הוצאות אישיות שונות, כל אשר אינו מופיע במחיר כולל. �

 התייקרות דלק מעת לעת כפי שיפורסם ע"י חברות התעופה והוצאות אישיות. �

   .ליום לאדם) $ 5– תשר למדריך הישראלי  (כנהוג �

 ליום).  3$-2$תשר לאחראית לוגיסטיקה כשרה  (נהוג לתת כ  �

 כל אשר אינו מופיע ב"מחיר כולל". �

 

 

 

 צוות אסיה טרוול! –ברכה ב  -   טיול מוצלח ומהנה
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  תאריך הרשמה: ___/____/___                     טופס הרשמה 

  דפוס.לכתוב באנגלית באותיות 
  

  _  _____/ ____/ ___  : ________________________________    ת.לידה1 (באנגלית)הנוסע  שם
  כפי שמופיע בדרכון)(     

  

  _  _____/ ____/ ___: ________________________________   ת.לידה  2 (באנגלית)הנוסע  שם
  כפי שמופיע בדרכון)(     

  

  _____________מיקוד: _______ מייל: ____________@________כתובת מגורים: ____________
  

  ____________/  _______  /  נייד : __  - מס' טלפון בבית   ____________________ 

                                                                    
 רגיל / צמחוני / כשר :וג האוכל בטיסותסזוגי / מיטות נפרדות / יחיד בחדר      :סוג החדר המבוקש

                                                             
   __/ ___   ת. חזרה : ___/ ___/ ______/ _ ת.  יציאה : כשר  יום  13 אתיופיה שם האתר

     .$____________  מטבע העסקה ב  החבילה לאדם: מחיר 

  מומלץ לבטח עצמם.   האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? כן / לא : על המטייליםביטוח נוסעים

  ניתן לשלם באמצעות:  ,  לאדם) $ 147, (תשלום ראשון כולל דמי רישום על  סך  לאדם  500$ – מקדמה –תשלום ראשון 

  תיירות בע"מ". דנשם -, "אסיה טרוול 64140006, מס' חשבון :  811בנק לאומי , סניף :  : . העברה בנקאית  1

  תשלומים ללא ריבית). 3 -. המחאה/ במזומן או באמצעות:  ויזה / ישראכרט  / דיינרס (באשראי ניתן ב2
  

  _____-- ספרות אחרות בגב הכרטיס  _______  ,  תוקף:______ 3_______  -_________-________-מספר:_______

  חתימה:__________________    ________________________ת.ז:_________________   שם בעל הכרטיס:

  בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי התנאים המופיעים במסלול הטיול. •

   . : את יתרת הסכום, יש לשלם כחודש לפני מועד היציאת הטיול גמר חשבון

   הנ"ל. אל חשבוןיש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם  - המחאות או העברות בנקאיות -

  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום  יש – ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -

    .)ללא הודעה נוספתסכום יתר החיוב ייגבה כחודש לפני מועד היציאת הטיול, (  -  כרטיס אשראי -
  תנאי הרשמה ודמי ביטול / לאדם:

  לאדם (לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצידו).  $ 147דמי רישום על סך 

  ימי עבודה לפני  היציאה. 45אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה, עד ל 

  .$ 147דמי ביטול בסך  –ימי עבודה  30ימי עבודה ועד  45 -ביטול הנסיעה, מ 

  מעלות החבילה. 30%יחויב הנוסע  - ימי עבודה  14ימי עבודה ועד  29 -ביטול הנסיעה, מ 

 מעלות החבילה. 50%יחויב הנוסע  -ימי עבודה     4ימי עבודה ועד  13 - ביטול הנסיעה  מ

  יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים. –שעות לפני הנסיעה   72ביטול הנסיעה  

 חודשים ויותר מיום הנסיעה . 6-על הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתוקף ל

  אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה, ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו.

  (נא לצרף צילום דרכון בתוקף)חתימת הלקוח המזמין: _______________                          ת.ז.: _________________


