
      

מחירון טנזניה - 4 לילות בטנזניה ו-3 
 לילות בזנזיבר אפריל-מאי 2019 

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: 

תאריך 
יציאה

תאריך 
חזרה

מס' 
ימים

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

234567אנגליתעברית

13/0420/048

Standard$4,272$3,946$4,397$4,155$4,025$3,946$3,895$3,857

Premium$4,588$4,250$4,719$4,459$4,328$4,250$4,197$4,160

Luxury$4,787$4,442$4,908$4,651$4,521$4,442$4,391$4,353

20/0427/048

Standard$4,362$4,036$4,487$4,245$4,115$4,036$3,985$3,947

Premium$4,678$4,340$4,809$4,549$4,418$4,340$4,287$4,250

Luxury$4,877$4,532$4,998$4,741$4,611$4,532$4,481$4,443

תאריך 
יציאה

תאריך 
חזרה

מס' 
לינהימים

טיול 
מודרך 
אנגלית*

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

234567

8חודשים אפריל-מאי

Standard$3,746$4,197$3,955$3,825$3,746$3,695$3,657

Premium$4,050$4,519$4,259$4,128$4,050$3,997$3,960

Luxury$4,242$4,708$4,451$4,321$4,242$4,191$4,153

24/05



**המחירים המוצגים הינם עבור מקומות ישיבה במחלקת תיירים ומותנים בזמינות. 
במידה ולא תהיה זמינות במחלקת תיירים 'V' (כ- 800$ לנוסע) מחיר הטיול יעלה בהתאמה. 

* טיול מודרך באנגלית מותנה בהרשמת -4  מטיילים 

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

זנזיבר – לינה במלון Royal Zanzibar (או דומה ברמתו) בחדרים מסוג Standard על בסיס הכל כלול  

 - Luxury
 TNS Hospitality>> | Wellworth Collection>> טנזניה - לינה בלודג'ים יוקרתיים הממוקמים בלב השמורות מרשתות

זנזיבר – לינה במלון Royal Zanzibar (או דומה ברמתו) בחדרים מסוג Standard 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

http://www.hotelsandlodges-tanzania.com/properties/en/index.php
https://www.zanzibarqueen.com/
http://www.tanganyikawildernesscamps.com/
http://www.sopalodges.com/
http://www.serenahotels.com/en/default.html
http://www.royalzanzibar.net/
http://www.wellworthcollection.co.tz/
http://tnshospitality.co.tz/
http://www.royalzanzibar.net/

