נסיעות

האקונה
מטטה
אוהל יוקרתי מצויד במיטת
אפיריון ושנדליר ,ריזורט עם
בריכת אינפיניטי שמתמזגת
עם הג'ונגל ,פיקניק גורמה בלב
הסוואנה ,אמבט עלי ורדים
שמקבל את פני השבים בתום
יום מאובק בספארי ונוף פראי
שנראה כמו נשיונל ג'יאוגרפיק
לייב .תשכחו מטיולים מאורגנים
בזנזיבר ותפרו לעצמכן טיול
יוקרתי באפריקה

גלאמפינג בטנזניה

על אף הניחוח הקולוניאליסטי,
זוהי קודם כל הצדעה לשקט,
לנוף ולבעלי החיים השוכנים
בסוואנה  -מהזברות הדוהרות
ועד האריות השואגים

רויטל חורש
פיקניק בלב הסוואנה

ם שילוב מנצח של נופים עוצמתיים,
ריזורטים מפנקים ומפגן בעלי החיים
הגדול ביותר על פני האדמה ,אפריקה
מגבשת את מעמדה כאחד מיעדי הנופש
המבוקשים .הישראלים כבר מזמן גילו את
זנזיבר ,אבל עכשיו הגיע הזמן לפתוח אופקים
ובאותה הזדמנות גם להשתדרג :הדבר
הבא הוא טיולי יוקרה בתפירה אישית בין
הפנינים הנסתרות של היבשת ,כשהטיסות,
המסלולים ,מקומות הלינה ,משך השהות
בכל יעד ,הקצב והחוויות נרקמים במשותף
עם צוות מומחים בהתאם להעדפות,
לתקציב ולחלומות .במרבית המדינות
ביבשת ניתן לטייל כל השנה ,כשלכל
עונה ייחודיות וקסם משלה .לעומת טיול
מאורגן שבו ההתנהלות היא בשיירה ארוכה
ובלו"ז קשיח של טירונות ,טיולי הבוטיק
מציעים חוויה אינטימית יותר המבטיחה
שהעדר היחיד שתראו במסע הוא של בעלי
החיים שבטבע.

ע

אוהל עם מיטת אפיריון
איש חכם אחד אמר פעם כי החיים אינם
נמדדים על פי מספר הנשימות שאנו
נושמים אלא על פי מספר הפעמים
שנשימתנו נעתקת .טיול באפריקה ,כפי
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שמתברר ,מזמן לא מעט
רגעים כאלו .אחד מהם
התרחש עם ההגעה
ליעד הראשון  -מחנה
אוהלי פאר בלב
מרחבי הסוואנה
האינסופיים בטנזניה,
אלפי קילומטרים מכל
נקודת ישוב .תשכחו
מהאוהל והשק"ש
שאתן מכירות מהבית או
מימי הצבא ,האוהלים האלה
יכולים להתחרות ללא קושי במפוארים
שבמלונות ,בהבדל מהותי אחד :ביניכן
לבין הטבע הבראשיתי שמסביב לא חוצצים
שום קירות .מתקרת האוהל השתלשלה
נברשת מפוארת שהאירה באור רך על
מיטת אפיריון רחבת ידיים ,על הרצפה
ניצב אמבט צרפתי המצויד בתכשירי רחצה
מפנקים ומסביב גרמופון וארגז כלי מיטה
בסגנון ויקטוריאני ,מהסוג שנהגו לגרור
עימם לכאן האריסטוקרטים הבריטים
מראשית המאה הקודמת ,אלה אשר החלו
את הטרנד הזה של הגלאמפינגֶ ,הלחם של
גלאם וקמפינג .באוהל הסמוך ,לאור מדורה
מרצדת ,המתינה ארוחת גורמה שהוגשה

בכלי כסף ופורצלן ולוותה
ביינות משובחים .על אף
הניחוח הקולוניאליסטי,
זוהי קודם כל הצדעה
לשקט ,לנוף ולבעלי
החיים השוכנים
בסוואנה  -מהזברות
הדוהרות ועד האריות
השואגים .עם שחר
הגיח אחד מעובדי
המקום ,בן שבט המסאי,
והניח במרפסת האוהל עששית
ולצידה קנקן קפה ועוגיות .במרחק
של מטרים ספורים ברקו בעלטה עיניהן
של אימפלות ששלחו מבטים סקרניים,
כשלא הרחק משם השתובב פילון קטן בין
העשבים הגבוהים בזמן שמן העבר השני
של המאהל צעדה להקת צבועים בשורה
חרישית .וכל זה עוד לפני ארוחת הבוקר.
את המסע הספציפי הזה מובילה רונית
הרשקוביץ .כבר כמה עשורים שהרשקוביץ,
המכהנת כקונסולית כבוד של זמביה
בישראל )וקונסולית של טנזניה בעבר(
ומנכ"לית חברת ספארי קומפני המתמחה
בטיולי בוטיק לאפריקה בהתאמה אישית,
חורשת את היבשת לאורכה ולרוחבה

במטרה לאתר פנינים נסתרות .לדבריה,
הלוקיישן הזה נבחר בקפידה" .החוכמה
היא להכיר מקרוב לא רק את מחנות
האוהלים הכי מיוחדים" ,היא מסבירה,
"אלא גם את מפת הנדידה של העדרים
הגדולים כדי לבחור בהתאם את המאהל
שבו הכי כדאי להתמקם בכל עונה כדי
לראותם מקרוב".

אמבט עלי ורדים בסוואנה
אפשרות לינה מפנקת נוספת היא
הלודג' ,מלון הממוקם בלב שמורת הטבע
ומציע שלל פינוקים כמו אמבט מלא
בקצף ריחני ועלי ורדים המקבל את פני
המטיילים בתום יום מאובק בספארי או
כרטיס ברכה עם שיר של אמילי דיקנסון
שהוצפן מתחת לכרית .לודג'ים מפנקים
במיוחד ניתן למצוא ברחבי טנזניה ,קניה,
נמיביה ,בוטסואנה ,זמביה ,מוזמביק,
זימבבואה ודרום אפריקה .אחד מהם
הוא מליה סרנגטי שממוקם בליבה של
שמורת הסרנגטי בטנזניה ,אחת משמורות
הטבע היפות ביותר באפריקה .החדרים
המפנקים מאובזרים בכל הפסיליטיז
המתבקשים שחובבי החיים הטובים
יכולים לחלום עליהם פלוס בלקון עם
נוף למישורי העשב העצומים ,מזנונים
עמוסים באוכל משובח ומסאז' מכשף מאת
צוות המטפלים המובחר .גולת הכותרת
היא בריכת אינפיניטי מטריפה שנראית
כנשפכת היישר אל הג'ונגלים המשתרעים
למרגלותיה ומשקיפה לנוף עוצר נשימה.
צילומים :רויטל חורש ,יח"צ

חוג הסילון האפריקאי
מכיוון שבספארי מבלים
שעות ארוכות ברכב,
חשוב לוודא מראש
שהרכב מרווח,
ממוזג וכולל גג
נפתח שמאפשר
צפייה בעמידה
ותוספים חשובים
כמו מושבים נוחים
ומקרר לשתיה .אבל אם
כבר בהיי אנד עסקינן ,אז
אין ספק שכדאי להתנייד באמצעי
מעט יותר אקסקלוסיבי ,כמו כדור פורח
למשל ,לאור הזריחה .במשך שעה ארוכה
ריחפנו כך ,עוקבים מלמעלה אחר ג'ירפות
המלחכות בשלווה עלים מן העץ ,עדרי פילים
המשתכשכים באגם וצ'יטות שאורבות לטרף
בין העשבים הגבוהים של הסרנגטי .המחזה
הסוריאליסטי שקיבל את פנינו עם הנחיתה
נראה כלקוח מתפאורה של סרט הוליוודי
מושקע במיוחד :בלב ערבות הפרא ,המתין
שולחן ערוך בהידור כשמקומיים חבושי
טורבן לבן קיבלו את פנינו במאור פנים ,יצקו
על ידינו מים מכד נחושת ונשאו אל מפת
השולחן שמפניה ומגשים עמוסי מעדנים

מקומיים ,גבינות מובחרות,
מאפים טריים ,תבשילי
קדירה ,מבחר פירות
טרופיים ושאר מטעמים.
אמצעי התניידות נוסף
בתוך היבשת השכנה
אווירי אף הוא .אם
תמיד תהיתן איך זה
מרגיש להיות פריס
הילטון ,אופרה ווינפרי
או ביונסה שקופצת עם
ג'יי זי ממקום למקום במטוס
הפרטי ,חופשה באפריקה היא אחלה
הזדמנות לבחון זאת מקרוב .חברות רבות
ברחבי היבשת ישמחו להנחית עבורכן מטוס
כזה כמעט בכל נקודה שתבחרו ,כולל לב
הסוואנה ,ולהטיס אתכן ליעד הבא עבור
סכומים המתחילים ב־ 2,500דולר .טיפ :סדרו
לעצמכן את המושב שליד הטייס כדי ליהנות
מנוף פנורמי מושלם.
הכותבת היתה אורחת חברת ספארי קומפני.
שבעה לילות בטנזניה על בסיס הכול כלול
בטיסות ישירות בפסח הקרוב  -החל מ־3,500
דולר ,שמונה לילות במוזמביק החל מ־2,925
דולר ,שבוע בזמביה ,זימבבואה ובוטסואנה החל
מ־ 4,150דולר לאדם.
לודג' בסרנגטי

