רשימת אריזה לספארי
ציוד חובה:
דרכון בתוקף של לפחות  6חודשים .נוסעים שברשותם דרכון עם תוקף
קצר יותר מסתכנים בכך שיעצרו אותם בכניסה למדינת היעד או אפילו
בעלייה למטוס
מרבית מדינות אפריקה דורשות ויזת כניסה .דאגו לשאול מראש את
מומחה הספארי שלכם מהן הפרוצדורות עבור היעדים בהם תטיילו
ודאגו לטפל בהן בזמן
תעודה מזהה נוספת עם תמונתכם ושמכם באנגלית – בדרך כלל
רישיון נהיגה
צילומים של הדרכון ,הויזה ומסמכי הנסיעה שלכם (כרטיסי טיסה ,ביטוח
נסיעות ,פנקס חיסונים) – לשמור בנפרד מהמסמכים המקוריים
ספר (אלקטרוני או קשיח)
טלפון נייד ומטען – ניתן לרכוש כרטיס  SIMבשדה התעופה
או בעיר הסמוכה לשדה
מצלמה ומטען
שקיות פלסטיק אטומות נסגרות ברוכסן

ביגוד:
כובע רחב שוליים – השמש האפריקאית יכולה להיות אכזרית מכל כיוון
כובע גרב  /פליז (אפשר להחליף בבאף) – בנסיעות ספארי הרוח עשויה
להיות קרירה ,במיוחד באוזניים
ז'קט חם  /פליז יהיה לכם מאוד שימושי בשעות הבוקר המוקדמות,
סביב המדורה בערב ובכלל בימים קרים יותר
מעיל רוח קל משקל יהיה שימושי בכל עונה

עזרים לספארי:
משקפת
מצלמה
אפליקציית מגדיר ציפורים ומגדיר יונקים

ציוד מומלץ:
סנדלים או כפכפים לשעות הפנאי בלודג' או בשעות נסיעה ארוכות
שרוצים לאוורר את כפות הרגליים
סרונג או שאל להגנה נוספת מפני רוח או שמש
מוצרי טיפוח והיגיינה
שימו לב כי טיסות בפנים היבשת מתבצעות לרוב במטוסים קלים ובהם יש
הגבלות משקל על הכבודה .ישנם מטוסים אליהם לא ניתן להכניס מזוודות
קשיחות ,היות וכל שטח האחסון צריך להיות מנוצל למקסימום .כלל אצבע הוא
לארוז לכל נוסע עד  20ק"ג .אנו בטוחים כי המקומיים יכנסו אל ליבכם ולמרות
זאת – לא תרצו לתת להם חצי מהבגדים שלכם בגלל הגבלות המשקל.

טיפים ועצות שימושיות:
עשו עותקים של כל מסמכי הנסיעה :וואוצ'ר ואישורי הזמנת מקומות
הלינה ,כרטיסי טיסה וביטוח הנסיעה ושמרו אותם בנפרד מהמסמכים
המקוריים ,רק ליתר בטחון
במדינות אפריקה השונות יש שקעי חשמל מסוגים שונים .מומלץ לרכוש
מתאמי חשמל בהגעה לשדה התעופה ביעד .מרבית הלודג'ים מחזיקים
מתאמי חשמל ויוכלו להשאיל לכם
ארזו ז'קט או מעיל אטום למים
פריטי לבוש רפויים יעזרו להגן עליכם מפני השמש ועקיצות החרקים

חם-צוואר  /באף – מן בנדנה בצורת צינור .זהו פריט ורסטילי למבחר
שימושים ביניהם :להרחיק את השיער מהפנים ,להגן על העורף מפני
השמש או הרוח ,להגן על המצלמה מאבק הדרכים ועוד

באפריקה אין צורך בבגדים רשמיים או מחויטים .גם במקומות הלינה
המפוארים ,שומרים על סגנון לבוש נינוח

כפפות-חצי (ללא אצבעות) מצוינות למי שאוהב לצלם

אם תכננתם שיט נהרות ,קאנו או רפטינג מומלץ לקחת תיק אטום למים
להגן על הציוד האישי ובמיוחד המצלמה

 3חולצות דריי פיט – שרוולים ארוכים יגנו עליכם מהשמש אבל עלולים
להיות מסורבלים בחום הצהריים
 2זוגות מכנסיים עשויים בד דק ונושם

לסובלים מבחילות בנסיעה מומלץ לקחת כדורי נוגדי בחילה עבור טיסות
בתוך היבשת או הנסיעות בשטח

מכנסיים קצרים למטיילים באיים או ערי חוף

קחו תיק קטן למהלך היום ושמרו בו כובע ,קרם הגנה מהשמש ועוד ציוד
נחוץ ליום הספארי שלכם

 4זוגות גרביים

פנס (רגיל או ראש) הוא תמיד שימושי ואינו תופס הרבה מקום

 4זוגות תחתונים

השתדלו לקחת פריטים אורגניים או אקולוגיים כדי להפחית נזק לסביבה

נעליים סגורות – אם אתם יוצאים לספארי הליכה מומלץ לצאת עם זוג
נעליים גבוהות שתומכות בקרסול

אלכוג'ל יהיה מאוד שימושי לפני ואחרי ארוחות בלב הבוש ואחרי ביקור
בשירותי שדה
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