מיוחד לחברי לשכת המהנדסים ,האדריכלים
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

סיור מקצועי-הנדסי לדרום אפריקה
הר השולחן – משבעת פלאי תבל
"נתיב הגנים" של דרום אפריקה
שייט אל שמורת "מיטת הנוצות"
ביקור בחוות יענים

ספארי בשמורת אדו
שמורת כף התקווה הטובה
נייזנה  -היהלום של נתיב הגנים
ביקור במערת נטיפים

 10ימים 8 ,לילות | יציאה  | 11-19.11.18טיסות אל על
מחיר לחברי לשכת המהנדסים האדריכלים
והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל

2,049

$

לאחר קיזוז  600כוכבים

מחיר לבן/בת הזוג

2,199

$

מחיר לחברי מועדון שחר

2,124

$

לאחר קיזוז  $75סבסוד מועדון

המחירים לחבר לשכה אשר שילם את דמי החברות לשנת  2018ובעל יתרת כוכבים | המחירים הינם לאדם בחדר זוגי
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מסלול הטיול
ימים  :1-2תל אביב – יוהנסבורג – פורט אליזבת' (ביקור בנמל פורט אליזבת׳)
ניפגש בנתב"ג לטיסת אל על ישירה ליוהנסבורג ( ,)Johanesburgהעיר הגדולה
ביותר בדרום אפריקה .לאחר הנחיתה וסידורים פורמליים בשדה התעופה ,נמשיך
בטיסת פנים לפורט אליזבת' ( ,)Port Elizabethעיר נמל מרכזית על חוף
האוקיינוס ההודי .העיר משמשת כשער הכניסה לטיול המאורגן בדרום אפריקה,
המדינה המתקדמת והמערבית ביותר מבין מדינות אפריקה אשר לה היסטוריה
ותרבות מרתקות ונופי טבע ייחודיים .לאחר הנחיתה ,ובהתאם לשעת הטיסה,
נוכל לשלב סיור פנורמי להיכרות ראשונית עם העיר .נבקר בנמל הגדול של פורט
אליזבת' ונלמד על הנדסת המנופים ותפעול הנמל .לינה באזור.
יום  :3ספארי בשמורות טבע  +ערב פולקלור
את היום נקדיש לספארי בשמורת הטבע הגדולה בדרום אפריקה " -שמורת הפילים
אדו" ( .)Addo Elephant Parkקרוב לוודאי שנפגוש מקרוב את היונק הגדול
בעולם שאוכלוסייתו בשמורת הטבע מגיעה לכמה מאות .לאחר מכן ,נצא ל"גיים
דרייב" ( ,)Game Driveהכינוי הפופולרי לטיולי הספארי ,ונתחקה אחר עקבותיהם
של בעלי החיים הרבים שבשמורה פרטית סמוכה .נחפש אחר "חמשת הגדולים"
( - )Big Fiveהיונקים הגדולים והמזוהים ביותר עם הספארי באפריקה :באפלו
אפריקאי ,פיל ,קרנף ,אריה ונמר אשר השמורה היא ביתם .בתום הספארי המרתק
נשתתף בסדנת תיפוף ובמופע פולקלור עם ארוחת ערב אפריקאית מסורתית.
בתום יום עמוס חוויות ובעלי חיים ,נשוב למלוננו.
יום  :4הפארק הלאומי ציציקאמה – נתיב הגנים – נייזנה (ביקור בחברת
הנדסת בניין)
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון ,נבקר בחברת הנדסת בניין הפועלת בפורט
אליזבת' .נצא בנסיעה דרך "נתיב הגנים" ( )Garden Routeהמפורסם ,זהו
מסלול התיירות היפה והפופולרי ביותר בדרום אפריקה .נעצור לביקור בשמורת
יער ציציקאמה ( )Tsitsikammaהשוכנת על שפך נהר ובה יער עתיק של
עצים מוגנים רבים .נטייל בשמורה היפה וביער הקסום ,נראה את העץ העתיק לו
היסטוריה של אלף שנים ,ונהנה מהנופים של הנהר הנשפך אל האוקיינוס .בתום
הביקור בשמורה נמשיך לפארק הציפורים 'גן עדן' בו נוכל להתרשם ממגוון עצום
וססגוני של בעלי הכנף האופייניים לדרום אפריקה .נמשיך בנסיעה לאורך נתיב
הגנים עת נגיע לנייזנה ( )Knysnaהמכונה בחיבה "היהלום של דרך הגנים".
יום  :5נייזנה – הפלגה אל שמורת "מיטת הנוצות" (ביקור בחברת אדריכלות)
לאחר ארוחת הבוקר ,נטייל בעיירה נייזנה ,לאורך המזח ובאזור המעגן .נעלה על
סירה לשייט במפרץ הקסום בדרכינו אל שמורת "מיטת הנוצות" (.)Feather Bed
נטפס בקרוניות אל ראש ההר בלב השמורה ונרד בהליכה בשמורה המוקפת
צמחייה ירוקה הצופה אל האוקיינוס .בתום הביקור בשמורה ניסע למלוננו באזור.
נבקר בחברת אדריכלות ונלמד על העיצוב הייחודי לאזור.
יום  :6אודסהורן :חוות יענים – חוות צ'יטה  -מערת הנטיפים
לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה לכיוון העיר אודסהורן ( ,)Oudtshoornהמכונה
בחיבה "ירושלים הקטנה" בשל עברה היהודי במאה הקודמת .נבקר במערת
הנטיפים קנגו ( ,)Cango Cavesבה שוררת טמפרטורה קרירה קבועה ,ונתרשם
משלל זקיפים ונטיפים מרהיבים .נמשיך לביקור מרתק בחוות יענים ונזכה להכיר
מקרוב ולשמוע את סיפורו המרתק של הגדול בעופות .נפגוש מקרוב את העוף
הגדול ביותר בעולם אשר "שכח" לעוף ,נבין אחת ולתמיד מדוע הוא טומן את

ראשו בחול .נזכה לארוחה ייחודית ובה נטעם סטייק יען .נמשיך לביקור מרתק לא
פחות במרכז לשימור והגנה על בעלי חיים ,נפגוש את החתולים המפורסמים של
אפריקה ,ביניהם צ'יטה  -החיה המהירה ביותר ,ואולי אף יזדמן לנו ללטף אותה
מקרוב .בתום הביקורים נשוב למלוננו .ביקור באודסהורן בחברה הנדסית.
יום  :7דרך היין – קייפטאון
לאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון נצא בנסיעה לאורך הכבישים הפנורמיים
המובילים לקייפטאון ,הדרך עוברת בין תופעות גיאולוגיות מרשימות האופייניות
לפרובינציית הכף המערבית ,על פני נופים טבעיים המשולבים בחוות ענק של
כרמים ועצי פרי .נעצור לביקור ביקב מקומי ונזכה לטעום את יינות האזור .לאחר
מכן נמשיך בנסיעה ונגיע לקייפטאון ,אחת הערים היפות בעולם השוכנת בסמוך
לכף התקווה הטובה .עם הגיענו לעיר נצא לתצפית ממנה נוכל ליהנות מנופי העיר
הנפרשים תחתינו כמו ממעוף הציפור.
יום  :8קייפטאון – כף התקווה הטובה (ביקור בחברת בנייה)
את היום נקדיש לכף התקווה הטובה – הנקודה הדרומית ביותר ביבשת אפריקה
ונקודת החיבור בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס ההודי .נשוט לאורך הכף ונגיע
לאי כלבי הים (תלוי במזג האוויר) .נחזור לחוף וניסע לאורך החופים היפים ב'מייל
הזהב' בו נשקף נופו של האוקיינוס על הרקע של הר השולחן ופסגת צ'פמן .נמשיך
בנסיעה היפה ונגיע לשמורת הטבע של הכף ,נעלה בפוניקולר למגדלור ונצפה
על הנוף המדהים הנשקף ממנו .נסייר בשמורה המאכלסת זנים רבים של צמחים
ובעלי חיים וגם נבקר במושבת הפינגווינים השוכנת בחוף בולדרס .לינה בקייפטאון.
ביקור בחברת בנייה בקייפטאון.
ימים  :9-10קייפטאון :הר השולחן  -יוהנסבורג – תל אביב
את היום נקדיש לקייפטאון ,אחת הערים היפות בעולם .נתחיל בביקור בהר השולחן,
אחד משבעת פלאי תבל ,אליו נעלה באמצעות רכבל לתצפית על קייפטאון ועל
האזור (תלוי במזג האוויר) .נמשיך לאזור הדאונטאון של קייפטאון ונבקר במוזיאון
היהודי ,נמשיך בנסיעה דרך שדרות הממשלה ונראה את בית הפרלמנט .בתום
הביקור נצא בנסיעה לשדה התעופה של קייפטאון לטיסת פנים ליוהנסבורג .לאחר
מכן ,נמשיך בטיסת אל על ישירה לתל אביב ,בה ננחת ביום שלמחרת.
המחיר כולל
·טיסות אל על הלוך ושוב תל אביב
 יוהנסבורג·טיסות פנים :יוהנסבורג – פורט
אליזבת'; קייפטאון  -יוהנסבורג
·אוטובוס תיירים נוח וממוזג
·לינה בבתי מלון מדרגת תיירות
ראשונה
·מדריך טיולים ישראלי מצוות "אשת
טורס"
·כלכלה :לינה וארוחת בוקר 4 +
ארוחות נוספות
·כניסות לאתרים כפי שמצוין במסלול
·טיפים לנותני שירות מקומיים :נהג
ומדריך מקומי

המחיר אינו כולל
·ביטוחים
·הוצאות אישיות
·מס לינה
·טיפים לנותני שירות מקומיים
אחרים :סבלות ,מלצרים וכו'
·טיפ למדריך הישראלי (מקובל
לתת  $ 4לאדם ליום)
·תוספת ליחיד בחדר – $ 400

תוכנית הטיול מתארת את האתרים בהם נבקר ,אך לא את סדר הביקורים או את כיוון הנסיעה.
ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת אשת טורס בלבד .ללשכה אין בנושא שום אחריות.
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