טרק בטיגראי ,דנאקיל ופסטיבל אשנדה  -אתיופיה אוגוסט 9102

במדינה שיש לה כל כך הרבה להציע למטייל ,טיול קצר וממוקד באזור הצפון-מזרחי של אתיופיה נותן
טעימה חווייתית חזקה של כמה מהמרכיבים היחודיים והיפים של הארץ.
 היסטוריה – עתיקות אקסום ,התקופה הפרה-נוצרית ותהילת ממלכות שבא ואקסום.
 דת – הכנסיות העתיקות ביותר באתיופיה ,כנסיות וכוכי נזירות חצובים בסלע ברחבי הרי טיגראי,
כנסיית מרים מציון וארון הברית האגדי השמור בתוכה.
 טבע ונופים – ירידה משדרת ההר לעומק הבקע הסורי-אפריקאי במדבר דנאקיל ,ימת מלח,
מעיינות תרמו-מינרליים ,ותצורות אבן חול במרחבים של הרי גרלאטה.
 תרבות – חיי נוודים בארץ עפאר הצחיחה והקשוחה ,איכרים ורועים במרחבי טיגראי ,וחגיגות
אשנדה ,פסטיבל ייחודי שבמרכזו נשות ובנות החברה הטיגרינית.
 אוכל ,מוזיקה ,ריקודים ,קפה – יפגשו אותנו בכל מקום בו נהיה.
 ואנשים יפים לאורך הדרך...

תכנית הטיול:
יום 1..1 :1
נגיע לאדיס אבבה בירת אתיופיה המודרנית בשעות אחר הצהריים ,נעבור ביקורת דרכונים ונמשיך
לטיסה צפונה לעיר אקסום .נצא לאכול ארוחת ערב במסעדה מקומית ונתארגן במלון למנוחה.
יום 1..1 :2
בבוקר נבקר בפארק המצבות של אקסום ,אתר מורשת עולמית מהתקופה הרומית ,התקופה הקדם-
נוצרית שבה ממלכת אקסום שלטה בכל מרחבי הים האדום ,קרן אפריקה ואף חלקים מהמזרח
התיכון .ניכנס לכנסיית מרים מציון ,הנחשבת לראשונה ולקדושה ביותר באתיופיה ,ובה על פי
המסורת ,שמורים לוחות הברית ממקדש שלמה בירושלים.

בשעות הצהריים נצא לנסיעה בדרך הררית לעבר רכס גראלטה ) ,(Gheraltaהאזור בו נמצאות רבות
מהכנסיות המבודדות שנחצבו בהרי צפון אתיופיה החל מהמאה השישית לספירה הנוצרית .נצא
למסלול הליכה קצר ונחזור למחנה שלנו להתארגנות ,ארוחת ערב ולינה באוהלים.

ימים 11-11-1..1 :3-4-.
שלושה ימים אלו מוקדשים לטרק רגלי במסלול הררי יפה המקשר בין מספר כנסיות במרחב .נבקר
בכנסיות Maryam Papaseit, Maryam korkor, Yohanes maequddi, Abuna Yemata, Abuna
 Abrahamועוד בהתאם לזמן .נעבור בין כפרים ושדות ,מורדות ועליות ,נוף הרים מעוטר בצמחייה
דלילה ושפע ציפורים ונגיע לנקודה הגבוהה ביותר ברכס גרלטה בגובה  2122מטר מעל פני הים.
לינה באוהלים ,ארוחות בוקר וערב בידי צוות הבישול שיתלווה אלינו ,וסיום בלילה השלישי במלון
בעיר מקלה.
יום 22.1 :.
נצא ממקלה בג'יפים בדרך מפותלת היורדת לתוך אזור ה ,Great Rift Valley -השבר הסורי-אפריקאי
המוכר לנו היטב מארצנו .נעבור למחוז עפאר ,בו חיים אנשי עפאר ,קבוצה אתנית נוודית בעלת
אוטונומיה מוגבלת בשטח מדברי עצום ,קשה למחייה ועשיר במחצבים עליהם מנסות מדינות רבות
לשים את ידן .נראה את אוהלי הזרדים ויריעות הבד בהם חיים תושבי המקום ,נסתגל לחום הכבד
וניכנס משעות הצהריים לשקע דאנקיל ,הידוע כאחד האזורים החמים והצחיחים בעולם כולו .ניסע עד
לימת המלח אסאלה ,בה נשב לקראת שקיעה ללגום בירה קרה וליהנות מנוף של מישורי מלח
לבנים .ארוחת ערב ולינה תחת כיפת השמים בכפר חאמדאללה.
יום 21.1 :1
נמשיך את טיולנו באזור עפאר ,בבקעת דאלול .נטפס רגלית על גבעה טרשית ממנה בוקעים מעיינות
תרמו-מינרליים עשירים באשלגן ,זרחן וגופרית ,שצובעים את פני השטח בגווני אדום ,צהוב זרחני,
ירוק ולבן ,מגוון צבעים מלווים בריח עז שהופכים את החוויה לרב חושית וקסומה .ניסע בעקבות
שיירות הגמלים להובלת מלח מהמדבר ,ונחפש את חוצבי המלח שבחום הכבד עמלים לפרנסתם,
להוציא מלח מן הארץ .אחרי הצהריים נעלה מהמדבר חזרה לגב ההר לעיר מקלה ,בה כבר החלו
חגיגות אשנדה  ASHENDAכמדי שנה בעונה זו .נתרענן במלון ,ונצא בערב להצטרף לחוגגים ברחובות
מקלה.

יום 22.1 :1
את הבוקר נעביר עם תושבי מקלה בירת טיגראי ,עיר חשובה המהווה מרכז פוליטי ,עיר אקדמיה
ותעשייה .נתעדכן במוקדי המסיבות והאירועים ,נצא לרקוד ,לשתות טג' ולאכול מאכלי חג .אחרי
הצהריים נעלה על טיסה חזרה לאדיס אבבה ,נצא להמשך בילויים ונלון במלון באדיס.
יום 23.1 :.
נבקר במוזיאון הלאומי ,המציג בין השאר שרידי עצמות אדם מאובנות מתקופות פרה-היסטוריות,
המפורסמת שבהם היא האישה הקדמונית המכונה לוסי (דינקינש בשמה המקומי) ואחרים .נספיק
לשוטט מעט בסימטאות המרקטו ,השוק הבלתי נגמר של אדיס ,ומשם ננוע לשדה התעופה לקראת
טיסת אחרי הצהריים חזרה לארץ.
נחיתה בישראל בתשע בערב ,יום שישי 23.1

מחיר:
המחיר ל 9-ימי הטיול הוא  $990לאדם ,לקבוצה של  8-00מטיילים .בקבוצה קטנה יותר תהיה
תוספת  $00למטייל/ת.
כלול במחיר הזה:
לינה במלון (אקסום ,מקלה ,2Xאדיס 2 .מטיילים בחדר) ,לינת שטח ( 3לילות טרק ,לילה בדאנאקיל).
פרוט מלונות :יימסר בקרוב.
לינת שטח – אוהלים ,מזרונים ושקי שינה .ניתן להביא ציוד קמפינג אישי ,אין צורך בסחיבה – הוא
יגיע כל ערב לנקודת הלינה.
תחבורה יבשתית מלאה מאקסום ביום הראשון ועד לשדה התעופה באדיס ביום האחרון .מיני ואן
בכבישים ,ג'יפים ליומיים בדאנקיל.
אוכל – ארוחות בוקר במלון או במתחם הקמפינג ,ארוחת צהריים קלה ,ארוחת ערב במסעדה
מקומית או בשטח על ידי צוות בישול צמוד שיתלווה אלינו בטרק ובדאנקיל.
שתייה קלה בארוחות ,מים לשתייה במהלך היום.
מדריך מקומי לכל אורך המסלול.
הדרכה בעברית וניהול הטיול – דוד אפיק.

כניסה לכל האתרים שבמסלול.
טיפים לכל נותני השירותים – מדריכים מקומיים ,נהגים ,כמרים בכנסיות ,מאבטחים בעפאר ,וכל
דורשי בקשיש למיניהם בדרך.
המחיר אינו כולל:
טיסות בינלאומיות ופנימיות )1..1( :תל אביב – אדיס אבבה )1..1( ,אדיס – אקסום,
( )22.1מקלה – אדיס )23.1( ,אדיס – תל אביב.
ויזה לאתיופיה ( .2דולר .ניתן להנפיק בשדה התעופה עם הנחיתה באדיס ,או להזמין דרך
האינטרנט).
אלכוהול ,קניות ושאר הוצאות אישיות שאינן חלק מהמפורט בסעיף 'המחיר כולל'.
ביטוח נסיעות אישי לחו"ל.

תשלום והרשמה :שריון הטיסות הוא אישור ההרשמה ,אין דמי הרשמה אחרים או מקדמה.
מטיילים שירצו לחבור אלינו באתיופיה יוכלו לעשות זאת ,וניתן גם להתחיל איתנו ולהמשיך לטיול
עצמאי ממקלה/אדיס.
התשלום וההרשמה יתבצעו עד לתאריך  ,23.1התאריך בו יתקיים מפגש לקראת הנסיעה.
התשלום יתאפשר במזומן בשקלים ודולרים ,או בהעברה בנקאית בשקלים ,ע"פ שער העברות
והמחאות של בנק ישראל נכון ליום ביצוע התשלום.
אפשרות ביטול:
ביטול השתתפות לאחר תאריך  1.1יחייב בדמי ביטול בסך .$122
ביטול השתתפות לאחר תאריך  1.1יחייב בדמי ביטול בסך .$ 322
חיסונים וביטוח:
חובה לצאת מבוטחים לטיול ,כולל כבודה ,פיצוי לנזקי גוף והטסה רפואית .מומלץ להרחיב גם סעיף
ספורט אתגרי.
חובה לצאת במצב בריאות תקין ,ובכושר גופני המאפשר הליכה ולינה בשטח.
לגבי חיסונים יש להתייעץ ברופא המשפחה או במרפאת מטיילים.
עלייה לגובה :הטיול מתקיים סביב גובה של  2222מטר מעל פני הים ,ומגיע בשיאו ל 2122-מטר .לא
צפויות תופעות של מחלת גבהים בגבהים הללו ,למי שבריאותו תקינה ומצוי בכושר גופני סביר.
פרטים נוספים ותשובות לשאלות צפויות בנוגע למזג האוויר ,אוכל ,תחבורה ,תקשורת ,לינה – יישלחו
בנפרד למתעניינים בטיול .אפשר כמובן להתקשר ( )2.23-111..1ולדבר איתי ,או לשלוח אימייל
davidafik888@gmail.com

