
      

מחירון טנזניה - 4 לילות ספארי בטנזניה ו-3 לילות נופש בזנזיבר 
- מרץ 2021 

ספארי בטיסה ישירה –  
מטוס "אל-על" בלעדי עבור מטיילי עולם אחר ישירות לקילמנג'רו וחזרה 

הטיסה אורכת כ-5.5 שעות 
בטיסה זו אין חובת הצגת פנקס חיסונים בכניסה למדינה  

מחיר למבוגר בחדר זוגי בטיולים הקרובים: 

  – Ethiopian Airlines ספארי בטיסת
כולל המתנה של כ-4 שעות באדיס אבבה (אתיופיה) בשני הכיוונים.  

הטיסה אורכת כ-12 שעות, כולל המתנות. 
בטיסה זו תדרשו להציג פנקס חיסונים בכניסה לטנזניה, אישור שחוסנתם מפני 'קדחת צהובה'.  

מחיר למבוגר בחדר זוגי בטיולים הקרובים: 

**המחירים המוצגים הינם עבור מקומות ישיבה במחלקת תיירים ומותנים בזמינות. 
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Standard$4,782$4,443$4,929$4,659$4,524$4,443$4,389$4,350

Premium$4,962$4,880$5,366$5,096$4,961$4,880$4,826$4,788
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וחזרה

מס' 
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טיול מודרך 

אנגלית*

טיול פרטי (מחיר לאדם, על פי מספר המטיילים ברכב)

234567

8חודש מרץ
Standard$4,243$4,729$4,459$4,324$4,243$4,189$4,150

Premium$4,680$5,166$4,896$4,761$4,680$4,626$4,588
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במידה ולא תהיה זמינות במחלקת תיירים 'V' (כ- 800$ לנוסע) מחיר הטיול יעלה בהתאמה. 
* טיול מודרך באנגלית מותנה בהרשמת -4  מטיילים 

 – Standard
 Wildlife>> Sopa>> | טנזניה - לינה בלודג'ים איכותיים הממוקמים בלב השמורות מרשת

זנזיבר – לינה במלון Zanzibar Queen Hotel (או דומה ברמתו) בחדרים מסוג Standard על בסיס חצי פנסיון  

  – Premium
 Escarpment>> | TNS>> | Retreat>> |Serena>>  טנזניה - לינה בלודג'ים איכותיים הממוקמים בלב השמורות מרשתות

ועוד.. 
זנזיבר – לינה במלון Melia Zanzibar (או דומה ברמתו) בחדרים מסוג Garden על בסיס הכל כלול  

* ניתן לשנות את המלון/סוג החדר/בסיס ארוחות בזנזיבר. לפרטים יש לפנות למשרדי עולם אחר 

תוספות והנחות: 

$650תוספת ליחיד בחדר זוגי

$500הנחה לילד עד גיל 11.99 החולק חדר עם שני מבוגרים 

$250הנחה לילד עד גיל 11.99 החולק חדר עם מבוגר אחד 

$250הנחה לילד עד גיל 13.99 החולק חדר עם שני מבוגרים

$150הנחה לילד עד גיל 13.99 החולק חדר עם עם מבוגר 

http://www.hotelsandlodges-tanzania.com/properties/en/index.php
http://www.sopalodges.com/
https://www.zanzibarqueen.com/
https://www.serenahotels.com/en/default.html
http://www.retreatatngorongoro.com/
http://tnshospitality.co.tz/lakendututentedlodge/
https://www.escarpmentluxurylodge.com/
https://www.melia.com/en/hotels/tanzania/zanzibar/melia-zanzibar/index.htm

