ספארי אפריקאי במפלי ויקטוריה
זימבבואה ,זמביה ובוצואנה
שמונה ימים (שבעה לילות)
מסלול הטיול
ימים 1-2
נפגש בנתב"ג בשעות הערב לקראת טיסת לילה ליוהנסבורג
בחברת אל-על.
נחיתה ביוהנסבורג בשעות הבוקר לעצירת ביניים והמשך למפלי
ויקטוריה שבזימבבואה.
ננחת בשדה התעופה של מפלי ויקטוריה בשעות הצהריים ומשם
ניסע למלוננו.
לאחר התארגנות קצרה והתרעננות נצא לשייט על נהר הזמבזי,
נקשיב לציוץ הציפורים ונצפה בפעם הראשונה בטיולנו בנופי
אפריקה הפראית .נתרווח בספינה ונצפה בחיות היורדות אל
המים לפנות ערב להרוות את צמאונן .במשך השייט יוגשו לנו
שתיה ומבחר חטיפים .לפנות ערב נחזה בשקיעה אפריקאית
היוצרת שלל צבעים מרהיבים על פני המים ולא בכדי נחשבת
לאחת היפות בתבל.
יום 3
אחרי ארוחת בוקר נצעד לשמורת מפלי ויקטוריה המרהיבים.
המפלים הצונחים מגובה של  108מטרים ורוחבם  1.7ק"מ,
יוצרים מסך עשן ענקי .נתזי המים יוצרים יער גשם המקיף את
המפלים ונקרא בשפת המקום – " ( "Mosi Oa Tunyaהעשן
הרועם) .יש גם המכנים זאת "הגשם שיורד מטה".
בכל שניה נופלים במפלים  1,000מ"ק מים,
(שהם כמות השווה לכ 700-אלף בקבוקים בנפח של  1.5ליטר).
בשנת  1989הוכללו המפלים האלה ברשימה היוקרתית של נכסי
התרבות לאנושות "אתרי מורשת" של אונסק"ו.
נשוב למלוננו למנוחת הצהרים ואחריה נצא לארוחת ערב
משותפת בשטח (  ,)Bush Dinnerהכוללת הופעה של להקה
אפריקאית אותנטית .הארוחה תעניק לנו חוויה של טעמים,
ריחות ,קולות ומראות מהמיטב של אפריקה.
יום 4
היום נצא כולנו לשיט רגוע בקאנו על נהר הזמבזי .נתחיל את
היום בנסיעה ברכבי שטח לאורך נהר הזמבזי .הנסיעה עוברת
בתוך סוואנה .לאחר עצירה להתארגנות נתחלק לזוגות ונרד
לנהר .כל זוג יקבל סירת קאנו ויתחיל לחתור ברוגע .במהלך
השיט נחזה בחיות הבר שהנהר הוא מקור חייהן :פילים הרוחצים
בנהר וקרוקודילים המתחממים בקרני השמש .הדבר הנפלא
בספארי בסירות הקאנו על נהר הזמבזי הוא המגוון העצום של
הדרכים בהן ניתן ליהנות מהיופי המדהים של הנהר הרביעי
בגודלו באפריקה.
בערב ,בליל ירח מלא ,נצא לסיור בשמורת מפלי ויקטוריה.
נחצה את יער הגשם המקיף את המפלים ואז תתגלה לנו תופעת
הטבע הייחודית והמרהיבה :בליל ירח מלא נוצרת קשת מעל
מפלי ויקטוריה .תופעת טבע זו ייחודית לאזור מפלי ויקטוריה על
הגבול שבין זמביה לזימבבואה .בלילות ירח מלא בלבד ,כאשר
כמות המים במפלים מספיקה ,מתהווים רסיסי מים העולים
לגובה עשרות מטרים ונוצרת קשת (כתוצאה משילוב אור הירח
ורסיסי המים העולים באוויר).
יום 5
היום נשכים קום ונצא להליכה מיוחדת במינה לצד גורי אריות.
המפגש עם גורי אריות הוא חלק מתוכנית הקרויה ,ALERT
ומטרתה להציל את אוכלוסיית האריות אשר פחתה לעשירית
בחמישים השנים האחרונות ALERT .היא התוכנית האפריקאית
הראשונה להשבת צאצאי אריות אפריקאים שנשבו ,שוקמו הביאו
צאצאים לעולם וכל זאת במטרה להבטיח את עתיד מלכי החיות.
בפעילות זו אין רסנים ,אין רצועות ,רק הרפתקה של טבע
אפריקני .ההשתתפות בסיור מהווה תמיכה כלכלית למאמץ
לשיקום הטבע.
המטיילים יחוו חוויה ייחודית של הליכה לצד גורי אריות .הסיור
כולל ארוחת בוקר .נחזור להפסקת צהרים במלון.
לאחר שובנו למלון נקבל זמן חופשי עם אפשרות (בתשלום)
לטיסה בהליקופטר מעל למפלים .זוהי חוויה עוצרת נשימה
המאפשרת לצפות במסלול זרימת הנהר בעוברו עד למפלים
ולאחריהם.
אפשרות אחרת היא סיור בשוק אפריקאי (הסמוך למלון) ובו כלים
ופריטי אומנות אפריקאים אותנטיים.
אפשרות נוספת היא לצעוד אחר הצהרים לאורך נהר הזמבזי
ולקבל הזדמנות לחזות באחד מעצי הבאובב העתיקים בעולם ,עץ
באובב מרשים בן  1,300שנים.
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יום 6
אחרי ארוחת בוקר נצא לפארק צ'ובה  ,השמורה הגדולה ביותר
בבוצואנה .נחצה את הגבול בין זימבבואה לבוצואנה ,ואחרי
מעבר הגבול ימתינו לנו רכבי שטח שיקחו אותנו לשמורה.
שמורת צ`ובה ,המשתרעת על פני  11,000קמ"ר היא מגוונת
ביותר :יש בה נופי סוואנה ,יער ,ביצות ,חופי נהר ונופים יבשים
תת מדבריים .בשטח העצום הזה מצוי שפע של בעלי חיים.
את סיורנו נתחיל בהפלגה בסירה לאורך נהר צ'ובה ונצפה
בהיפופוטמים רבים הרובצים בשעות החמימות בתוך הנהר
וסביבם עופות מים רבים .אנטילופות שונות רועות בעשב שלחוף
הנהר ועדרי פילים יורדים לרחוץ במים ולרוות את צמאונם.
(כמות עצומה של יותר מ 70,000פילים מאכלסת את השמורה).
בתום ההפלגה נחזור למעגן הסירות שם תמתין לנו ארוחת
צהרים .אחריה ניסע ברכב שטח בשמורה ונצפה בחיות מתוך
הסוואנה .הפעם נוכל לקבל הזדמנות לראות את הנהר מכיוון
היבשה ,ולהבחין באנטילופות ,בעדרי פילים ,בג'ירפות ,בחזירי
יבלות ,ואולי אף בבופאלו.
לקראת ערב ניפרד מהשמורה ומבוצואנה ונחזור לזימבבואה,
דרך מעבר הגבול אותו חצינו בבוקר ,בחזרה למלוננו.
יום 7
היום נצא לספארי פילים – הזדמנות נדירה לראות בעלי חיים אלה
מקרוב  .רכיבה על פילים אפריקאים היא הדרך האידיאלית
להרגיש חלק מהטבע .הרוכב נמצא גבוה מעל הקרקע ומתקרב
לחיות הבר הכי קרוב שאפשר .חיות הבר רגילות לפילים ואינן
מפחדות להתקרב אליהם.
רכובים על גבי הפילים נסייר בטבע לתצפית מהנה על בעלי
החיים .אם יתמזל מזלנו נוכל להבחין בקרנפים ,בזברות,
בג'ירפות ובעוד חיות שונות .כמו כן ,נוכל להבחין מרחוק בנתזי
הרסיסים ממפלי ויקטוריה המצויים מספר ק"מ בלבד משם ,חוויה
בלתי נשכחת! בתום הסיור נחזור להפסקת צהרים במלון ונוכל
להתרווח בבריכה.
לאחר שובנו למלון נקבל זמן חופשי :הזדמנות נוספת לטיסה
בהליקופטר מעל למפלים (בתשלום) לאלה אשר בחרו לא לעשות
זאת ביום החמישי ,והזדמנות נוספת לסיור בשוק האפריקאי.
יום 8
היום נחצה את הגבול שבין זימבבואה לזמביה במעבר על הגשר
המחבר בין שתי המדינות ונעבור לצפות במפלי ויקטוריה
המרהיבים ביופיים בצד של זמביה .גשר מרשים זה ייתן לנו
הזדמנות לצפות בנהר הזמבזי מגובה של  111מטרים.
בשונה מהצד הזימבבואי ,נוכל לחוש במפלים ונצפה בהם
במרחק נגיעה ממש!
נצעד יחד לאורכו של נהר הזמבזי על רקע המפלים ,ונהנה
מהזדמנות ייחודית לעצור בהרבה נקודות תצפית ,כל אחת שונה
ומפתיעה יותר מקדמותה .זו הזדמנות נפלאה לצילומים
מרהיבים של המפלים מכל זווית אפשרית.
אחר הצהריים תינתן לאמיצים שבינינו הזדמנות לבצע קפיצת
בנג'י מהגשר או לבצע אומגה .הרבה אדרנלין יהיה שם! אלה
מבינינו שלא יבחרו לבצע קפיצות אלה ,יוכלו לעודד את האחרים.

ימים 9-10
נקום עם אור ראשון של בוקר כדי ליהנות מאחת התצפיות
המרהיבות על נהר הזמבזי בשעת הזריחה .קרני השמש שולחות
שלל צבעים מרהיבים המשתקפים על הנקיק הצר בו עובר הנהר
בנקודה יחודית זו.
נחזור למלון לארוחת בוקר לקראת החזרה הביתה.
נעזוב את המלון ונתחיל את דרכינו חזרה לשדה התעופה של
מפלי ויקטוריה.
ננחת נחיתת ביניים ביוהנסבורג ונטוס בטיסת המשך לתל אביב.
ננחת בתל אביב לפנות בוקר.



ייתכנו שינויים בסדר הביקורים באתרים השונים.
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