צפון צ'ילה ,הסאלאר בבוליבה ,דרום ארגנטינה וצ'ילה,
בואנוס איירס ומפלי האיגואסו
1.12.2005-31.12.2005
נכתב ע"י :תמיר בלשה ,ספטמבר 2006
אימיילtbalasha@hotmail.com :
מקרא *** :יפהפה  +** ,יפה מאוד  ** ,יפה  +* ,נחמד  * ,אפשר לוותר  + ,כדאי לוותר  ,ללא כוכבים :רצוי לוותר.
תאריך

כוכבים

טיפים והערות

מקום

לינה/אוכל

צפון צ'ילה כולל מדבר המלח בבוליביה )**(
31.111.12

*+

Arica

העיר הצפונית ביותר בצ'ילה .לא לפספס עלייה לצוק שמשקיף מעל
העיר ) 15דקות הליכה ממרכז העיר ,מומלץ אחר-הצהריים(
מ –  Aricaניתן לצאת ל –  Parque Nacional Laucaשנחשב לאחד
הפארקים היפים בצ'ילה ול Reserva Nacional Las Vicunas -על
מנת לראות ויקוניות )קרובות משפחה פראיות של הלמה והאלפקה(.
סוכנויות נסיעות רבות מארגנות טיולים אלה .ניתן גם לשכור רכב.

לינה ב: Arica -
בעיר מספר בתי מלון
פשוטים.

כסף  :ניתן להחליף כסף בתחנה המרכזית ובמספר מקומות במדרחוב.
הגעה  :מיניבוסים או מוניות שירות יוצאים מהתחנה המרכזית
הבינלאומית ב Tacna -שבפרו החל מ 7:00 -בבוקר.
האוטובוסים מחכים לכל סידורי מעבר הגבול.
1.12

Calama

עיר משעממת ומכוערת.
 16ק"מ מצפון לעיר נמצא - Chuquicamataמכרה הנחושת הפתוח
הגדול בעולם.
הגעה  :טיסה מ –  Aricaבחברה הציליאנית  .Lan Chileמונית
שירות משדה התעופה למרכז העיר ב 7 -דולר.

2.12

**

 San Pedro deנמצאת במדבר אטקמה שבצפון צ'ילה .עיירה קטנה ויפה שיש בה
מוזיאון קטן ונחמד לארכיאולוגיה )*( וכנסייה קטנה ששווה ביקור.
Atacama
הייחוד של העיירה הוא בבנייה הייחודית ,ובאווירה שלה .מספר רב של
תיירים מבקרים במקום והמחירים גבוהים בהתאם) .במיוחד למגיעים
מפרו או בוליביה(
מהעיירה ניתן לצאת למספר מקומות :
 – Valle de la Luna .1עמק ובו נופים מדבריים יפים .סיור מאורגן
של מספר שעות יוצא מהעיירה מדי אחה"צ תמורת כ 7 -דולר.
 - El Tatio .2אתר גייזרים בגובה  4500מטר .סיורים יוצאים לפנות
בוקר מהעיירה )הגייזרים במיטבם בין  6:30ל – (8:30
 – Pukara de Quitor .3מבצר מתקופת הפרה – אינקה.
 – Salar de Uyuni .4מדבריות המלח של בוליביה )פירוט בהמשך
הטבלה(
הגעה  :ניתן להגיע ישירות משדה התעופה של  Calamaבמונית
שירות )שעה וחצי 14 ,דולר( .מיועד למי שהגיע ל Calama -בטיסה
)יש טיסות גם מהבירה - Santiago -מומלץ למי שמי שיש מגבלת
זמן(

לינה Hostel :
 Splendidברחוב
.Ramirez 1960
אינני ממליץ לישון
בעיר הזו בכלל ובמקום
הזה בפרט.
מחיר  18 :דולר
לינה  :כראוי למקום
תיירותי ,יש בעיירה
מספר רב של מקומות
לינה ראויים מאוד.
המחירים גבוהים.

מ –  Aricaניתן להגיע גם ישירות באוטובוס לילה ) 12שעות35 ,
דולר( ללא מעבר ב – .Calama
3-6.12

***

Salar de
Uyuni

מדבר המלח המדהים של בוליביה ואחד המקומות היפים ביותר בדרום אמריקה .אורכו של סיור
מקיף הוא  4ימים והוא כולל ביקור בלגונות צבעוניות מדהימות ,יום במדבר המלח ,אתר גייזרים
מדהים ,כפרים נידחים ועוד .אסור להחמיץ!!
ארגון הטיול :סיור ניתן לארגן מ San Pedro de Atacama -בצ'ילה )דרך חברת
 Colque Toursברחוב  ,(Caracolesמהעיירה  Uyuniבבוליביה )מספר רב של חברות(
ומהעיירה  Tupizaשבבוליביה.
מי שמתחיל את הסיור בצ'ילה ,יגיע ביום הראשון לגובה של  5000מטר ועלול להרגיש במחלת
הגבהים .אי לכך ,מומלץ להתאקלם ב San Pedro -ולשקול את השימוש בכדורים נגד מחלת
גבהים .מי שמתחיל את הסיור בבוליביה  ,העלייה היא הדרגתית יותר.
ניתן לקצר את הסיור ל 3 -ימים ולעשותו מ –  San Pedro de Atacamaל) Uyuni -או הפוך(,
ללא הדרך חזרה .למרות הנסיעה המתישה ,גם יום זה הוא יפה מאוד.
פרט לילה אחד ב Laguna Colorado -בו התנאים בסיסים במיוחד )ללא מים זורמים בשירותים,
ללא מצעים וכו'(  ,תנאי הלינה סבירים בהחלט .יש לזכור שהמקום נידח.
השירות כולל  :ג'יפ+נהג/מדריך ,לינה )חלק מהחברות ישנות לילה אחד במלון מלח( ,כל
הארוחות ,מים מינרלים.
מחיר  :המחירים דרך הסוכנות בצ'ילה גבוהים יותר והם סביב  100דולר לאדם בג'יפ של 6
אנשים לסיור של  4ימים הכולל חזרה ל) .San Pedro de Atacama -מי שמעוניין שיהיו פחות
אנשים בג'יפ שלו משלם יותר( .הסוכנויות בבוליביה זולות יותר.
ציוד  :דרכון למעבר הגבול ,משקפי שמש )חשוב מאוד( ,שק שינה )ללילה בLaguna -
 ,(Coloradoהרבה בגדים חמים )במיוחד לאותו לילה בו הטמפ' יכולות לרדת הרבה מתחת
לאפס( ,קרם שיזוף.

דרום אזור האגמים של צ'ילה )*(+
7.12

*+

Puerto
Varas

7.12

**

Frutillar

 Puerto varasהיא עיירה קטנה ושקטה השוכנת לחופו הדרומי של
אגם  Llanquihueוצופה לעבר הר הגעש .Osorno
מומלץ לטייל על הטיילת שנמצאת על גדות האגם.
הגעה  :למי שמוגבל בזמן ,המלצתנו היא לקחת טיסה
ל Puerto montt -ומשם הסעה ל –  30) Puerto Varasדקות
נסיעה(.
את ההסעה ארגנו דרך המלון הנחמד שהזמנו Compass del Sur :
מחיר ההסעה  8 :דולר.

עיירה קטנה השוכנת בצדו המערבי של אגם  . Llanquihueכדאי
לטייל בטיילת לאורכו של האגם ולהנות מהנוף לעבר הר הגעש
.Osorno
בסוף ינואר ותחילת פברואר נערך בעיירה פסטיבל מוסיקה קלאסית.
הגעה  :אוטובוסים יוצאים מדי כמה דקות ממרכז . Puerto Varas

לינה בPuerto -
: Varas
 compass del surהוא
מלון נחמד ונקי עם
אווירה צעירה ,ובעלת
בית משבדיה ),(Heidi
ארוחת בוקר ,אינטרנט
חופשי ומיקום טוב.
מחיר  18 :דולר לאדם .
אתר אינטרנט :
http://www.compas
/sdelsur.cl/english
אימייל :
info@compassdels
ur.cl

) 20דקות 1 ,דולר(

8.12

*

Cruz de
Lagos

סיור מאורגן המשלב נסיעה באוטובוס ושייט )לחילופין  3פעמים( .הסיור יוצא בנסיעה מ –
 Puerto Varasל Petrrohe -דרך מפלי  (**) Petroheותצפית יפה על ה ,(**) Osorno-נמשך
בשייט באגם  Todos los Santosעד העיירה  .Peullaלאחר מכן נמשך בנסיעה ומעבר הגבול
לארגנטינה עד ל –  Lago Friasושייט באגם זה .לאחר מכן ,נסיעה ל ,Puerto Blest -שייט באגם
 Nahuel Huapiונסיעה עד ל.Bariloche -
הסיור אורך יום שלם ) 8:30בבוקר עד  7:30בערב( והוא אינו מלהיב במיוחד .היתרון הגדול שלו
הוא בהגעה המהירה ל Bariloche -בארגנטינה ללא צורך בנסיעה ארוכה.
מחיר הסיור הוא גבוה מאוד  160דולר לאדם וכולל רק תחבורה,מדריך וצוות שידאג לתיקים
הגדולים על מנת שיגיעו בשלום ל  .Bariloche -על מנת לאכול יש לשלם בנפרד .בעיירה Peulla
)שאינה עיירה מעניינת במיוחד( ,מעבירים מספר שעות וניתן לבצע מספר רב של פעילויות
)אומגה ,שייט מיוחד וכו'( בתוספת מחיר .אני ממליץ על  10דקות של הליכה קלה בחינם למפל
נחמד .במקום יש מסעדה יקרה.
האוכלוסיה היא בדר"כ מבוגרת.
אני ממליץ לוותר על סיור זה ולבקר רק במפלי  Petroheשהם החלק היפה במסלול .ביקור בהם
יכול להעשות בנסיעה קצרה מ . Puerto Varas -על מנת להגיע ל ,Bariloche -אני ממליץ על
נסיעה רגילה בדרכים שאומנם תיקח יותר זמן ,אך אין לי ספק שלא תהיה פחות יפה.
מי שמעוניין בכל זאת לקחת סיור זה ,מומלץ להזמין זמן רב מראש .אתר האינטרנט הוא :
. http://www.crucedelagos.clמשרדי החברה נמצאים ב Puerto Varas -והיציאה היא משם.
ציוד  :הביאו בגדים חמים בתיק הקטן ואל תשכחו דרכון למעבר הגבול.

אזור האגמים  -ארגנטינה )***(
9.12

**

Bariloche

עיירה יפה השוכנת בדרום אגם  Nahuel Huapiנחשבת לבירת
התיירים של אזור האגמים בארגנטינה.
האטרקציות העיקריות ב Bariloche -הן קולינאריות  .1 :בעיירה
מתמחים בשוקולד .תוכלו לבקר במפעל לשוקולד וכמובן לקנות
שוקולדים איכותיים בחנויות השונות.
 .2גלידת  Jaujaנחשבת לגלידה הטובה ביותר בדרום אמריקה) .יש גם
סניף בעיירה (El-Bolson
 .3מסעדת  Don Albertoנחשבת למסעדה הטובה ביותר בכל הנוגע
לסטיקים ארגנטינאים איכותיים.

9-21.12

השכרת רכב

לינה Hotel La :
 Surenaברחוב San
 Martin 432הוא מלון
לא רע למי שאינו מחפש
את המקומות הזולים
ביותר .ב –  25דולר
קיבלנו חדר יפה
לשלושה אנשים עם
מקלחת מעולה כולל
ארוחת בוקר טובה.

מי שאינו מעוניין לעשות טרקים רבים ומאידך רוצה להספיק לראות מקומות יפים רבים בזמן קצר
יחסית ,מומלץ לשכור רכב לטיול בפטגוניה) .דרום ארגנטינה וצ'ילה(.
מספר המלצות :
 .1ודאו שניתן לעבור עם הרכב אותו שכרתם לצ'ילה ללא בעיות.
 .2מי שמעוניין להחזיר את הרכב במקום אחר )לא  ,( Barilocheישלם קנס לא קטן.
למרות זאת ,מומלץ להחזיר רכב במקום אחר על מנת לא לעשות את כל הדרך חזרה.
 .3מומלץ לשכור רכב  . 4*4רוב הדרכים בפארקים בארגנטינה וצ'ילה הם דרכי עפר.
)מומלץ במיוחד למי שמתכוון לנסוע גם בכביש ה Carratera Austral-בצ'ילה( .עלות
רכב  4*4כמובן גבוהה יותר.
 .4קחו בחשבון שבמהלך נסיעה בדרכי עפר ,עלולה להיפגע שמשת הרכב מאבנים שעפות
עליה .תאלצו לשלם לחברת ההשכרה תוספת תשלום במקרה ונפגעה השמשה )תוספת
התשלום לא גבוהה( .סעו לאט.
 .5רכבי  4*4שמשכירים באזור אינם ג'יפים אלא רכבי  Pick-upעם קבינה חיצונית .הציוד
שתשאירו בקבינה יכוסה כולו באבק לאחר נסיעה בודדת בדרך עפר.
אנו השכרנו רכב  4*4למשך  12ימים דרך חברת  Lagos Rent a Carברחוב  Mitre 83ב-
 Barilocheבמחיר יקר של  125דולר ליום כולל הקנס על החזרת הרכב בעיר  .Trelewבעלי

החברה היו נחמדים ולא נתקלנו בבעיות מיוחדות.
הרבה ישראלים משכירים מיענקל'ה במלון הצבי האדום במחירים טובים יותר.

+** Parque Nacional Lanin
9.12

*+

דרך שבעת
האגמים

דרך זו למעשה מתחילה כ –  65צפונית מ , .Bariloche -נוסעת
לאורך אגם  ,Trafulלאחר מכן ממשיכה צפונה דרך מספר אגמים עד
ליישוב  .San Martin de Los Andesהדרך ברובה היא עפר
באיכות טובה .קחו בחשבון חצי יום רגוע מ Bariloche -ועד
.San Martin

10.12

**

San Martin
De Los
Andes

יישוב קטן וחמוד השוכן לצד אגם  .Lacarהיישוב הוא אתר נופש
פופולרי בקרב הארגנטינאים והוא נוטה להיות מלא מאוד בינואר
ופברואר .מהעיירה ניתן לצאת למספר הליכות קצרות באזור )כמו חצי
שעה הליכה לתצפית על האגם מההר שמעליו * (+או טרקים ארוכים
יותר בפארק וכמובן לרחוץ באגם או לרבוץ על החול.
במרכז העיירה יש  Tourist informationמועיל.

10.12

***

Lago
Melequina

נחשב לחלק מדרך שבעת האגמים )החזרה דרומה מSan Martin de -
 (.los Andesכדי לא לחזור ל Bariloche -באותה הדרך ,יש לפנות
שמאלה לאחר כ 25 -ק"מ  .לאחר מספר ק"מ נוספים  ,מגיעים לאגם
המדהים ולאחריו ממשיכים דרומה עד .Bariloche

9.12

***
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***
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**
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*** Parque Nacional Nahuel Huapi
הסיבוב הקטן
Circuito
Chico

זוהי דרך יפיפייה באורך של כ 50 -ק"מ )הלוך חזור( הנמצאת מערבית
ל Bariloche -לאורך אגם  Nahuel Huapiלכיוון .Llao Llao
לאורך הדרך נשקפים נופים מדהימים של האגם וההרים המושלגים וכן
פריחה מדהימה )בעונה(.
קחו בחשבון כחצי יום לנסוע בדרך זו כולל העצירות באתרים
שמפורטים בהמשך הטבלה.

רכבל ל Cerro -אחת התצפיות היפות ביותר שתראו בחייכם) .בתנאי שמזג האוויר
 Campanarioטוב( .נמצא  18ק"מ מערבית ל Bariloche -כחלק מCircuito -
 .Chicoמחיר הרכבל  5 :דולר.

Llao Llao

מלון מפואר ) 320דולר ללילה לחדר זוגי פשוט( היושב על האגם
ובסביבתו נשקפים נופים מדהימים) .שווה צפייה -אנחנו לא שהינו בו(

רכבל ל Cerro -נמצא  20ק"מ מ . Bariloche -המקום משמש כאתר סקי מיוני עד
לאוקטובר וכתצפית יפה בעונת הקיץ הארגנטינאית.
Catedral
על מנת להגיע לנקודה ממנה יוצא הרכבל ,יש לנסוע מBariloche -
מערבה ב Circuito Chico -ולאחר כ 15 -ק"מ לפנות שמאלה עד
שמגיעים לחנייה גדולה .הרכבל יוצא מ.Hosteria Knapp -
מחיר הרכבל :כ 10 -דולר למבוגר )תלוי בעונה( .פתוח מ 10:00 -עד
.17:00

לינה ב – San
Martin de los
:Andeas
ביישוב יש מספר גדול
מאוד של מלונות
במחירים שונים.
אם מגיעים בשיא העונה
)ינואר ופברואר( ,חובה
להזמין מראש.
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Monte
Tronador
&
Ventisquero
Negro
)הקרחון
השחור(

לאחר כ 40 -ק"מ נסיעה דרומה בכביש  258לכיוון  , El Bolsonיש
דרך עפר קטנה מימין לכיוון ההר) .יש שילוט עם שם ההר( .לאחר
כמה מאות מטרים ,נמצא שער הפארק בו תצטרכו  4דולר על מנת
להיכנס.
לאחר הכניסה לפארק יש התפצלות  :הדרך הימנית נוסעת לאורך אגם
 Mascardiומגיעה בסופה לבסיס הר ה , Tronador -שם נמצא
הקרחון השחור ) , ( Ventisquero Negroוהדרך הימנית נוסעת
לכיוון אגם נחמד ומפל יפה ).(** ,Cascada Los Alerces
הדרכים הן דרכי עפר צרות ומפותלות ,שאינן קלות לנהיגה.
הכניסה לפארק היא עד השעה  14:00בלבד והיציאה מהקרחון השחור
היא החל מ) 16:00 -מכיוון שהדרך צרה מאוד ,מותר לנסוע רק בכיוון
אחד .עד  16:00אל הקרחון ולאחר מכן חזרה( .לפיכך ,השעה
המומלצת להיכנס לפארק היא בסביבות  13:30על מנת לסיים את
הביקור בקרחון בשעה ) .16:00שעתיים נסיעה(.
הדרך למפל פתוחה תמיד לשני הכיוונים.

לינה בEl Bolson -
אוכל ב:El Bolson -
גלידריית  Jaujaבעיר
היא הגלידרייה הטובה
ביותר בארגנטינה.

** El Bolson & Parque Nacional Lago Puelo
El Bolson

עיירה נחמדה בה התיישבו בשנות ה 60 -ילדי הפרחים )היפים(.
בעיירה מתקיים שוק קטן בימים שלישי ,חמישי ושבת.
סביב אל בולסון יש מספר אתרים שניתן לבקר )אתר פיסול בעץ,
מפלים ,סלע בצורת ראש אינדיאני וכו'(

הר זה נמצא מספק תצפית יפה על  El Bolsonוהסביבה ,ובו נמצא
לינה ב: Trevelin -
Cerro
Casa Verde Hostal
 Piltriquitronאתר מרשים של פיסול בעץ.
כדי להגיע למקום ,יש לנסוע את  11הק"מ במעלה ההר מהעיירה עד
)של  (HIהוא המלון
&
החנייה ולאחר מכן לעלות ברגל כ 40 -דקות .במקום יש מספר פסלים הטוב ביותר בעיירה
Bosque
מעץ על רקע הנוף היפה וכן בקתה שמיועדת למי שמעוניין לישון.
ואחד הטובים
Tallado
בארגנטינה .ההוסטל
נמצא על אחת הגבעות
לינה  :בקרבת האגם יש חווה שמפורסמת מאוד בקרב הישראלים
" . Hosteria "Onda Azulהחווה בבעלות ישראלית.
בעיירה והוא מציע
בקתות וחדרים נקיים
ויפים עם אמבטיה
אגם נחמד המתאים לרחצה ,דייג ,שייט ,והליכות קצרות .האגם ממוקם מעולה ,ארוחת בוקר
Lago Puelo
וגינה ענקית .בעלי
 15ק"מ דרומית ל.El Bolson -
המקום נחמדים מאוד
** Parque Nacional Los Alerces
הפארק הוא על שם העצים הגדולים ) (Alercesשמזכירים את עצי הסקוייה שבקליפורניה .ודוברי אנגלית .ניתן
לארגן סיורים מאורגנים
על מנת להגיע לפארק יש לנסוע כ 60 -ק"מ דרומה מ El Bolson -לכיוון  Esquelעד
להתפצלות  ,שם יש לפנות ימינה לכביש ) 71דרך עפר טובה( ולהמשיך כ 40 -ק"מ עד אגם ולהשכיר אופניים .יש
חנייה למכונית.
 Rivadiviaהמקסים .הכביש ממשיך ועובר את אגם  Futalafquenעד היציאה מהפארק
מחיר  7-10 :דולר
בין הישובים  Esquelו.Trevelin -
לאדם.
כדי לראות את העצים המיוחדים ,יש לפנות לביקור יום שלם .סירות יוצאות מדי יום מ-
 Puerto Limonaoשבקצה הדרום מערבי של אגם  Futalafquenב –  10:00וחוזרות ב
 . 19:00הסיור כולל גם הליכות קצרות .מחיר  30 :דולר .אפשרות אחרת היא לעלות על
הסירה ב –  Puerto Chucaoשבקצה אגם  Menendezבשעה  12:00ולחזור ב – .17:00
ביקור בפארק מומלץ גם למי שאינו מתכנן לשוט .הנסיעה לאורך האגמים שבפארק יפה
מאוד.

12.12

*

Trevelin

העיירה האחרונה לפני המעבר לצ'ילה .מקום שקט ורגוע ללא
אטרקציות מיוחדות

 Carratera Australצ'ילה )**(+
הסבר כללי  :הקאראטרה היא כביש לא סלול העובר דרך נופים יפים של יערות ,אגמים ,קרחונים והרי געש .אורך הדרך הוא כ1000 -
ק"מ והוא מתחיל בעיירה  Chaitenומסתיים ב –  .Villa O'higginsבירת הקראטרה היא העיירה  Coyhaiqueוסביבה ) 150ק"מ( יש כביש
סלול .לאורך הדרך יש מספר מועט יחסית של יישובים וכן של תחנות דלק .מומלץ לתדלק כמעט בכל אפשרות .החלק היפה בה הוא דרומה
באזור אגם  General Carreraומשם גם היציאה ממנה )ההמשך הוא ללא מוצא(  .לאורך כל הדרך יש מספר אפשרויות לחובבי הטרקים.
בהמשך הטבלה מפורטים המקומות המעניינים ביותר שבדרך.
עיירה קטנה המרוחקת  10ק"מ מהגבול וכ 80 -ק"מ מהכניסה הרשמית לינה ב: Puyuhapi -
12.12
Futaleufu
בקצה העיירה )ליד
ל Carratera Austral-ניתן לצאת לרפטינג מהעיירה.
היציאה( ,יש בית צהוב
שמשמש כמלון מצוין.
כסף  :החלפת כסף יכולה להעשות בבנק בכניסה לעיירה.
מחלק מהחדרים נשקף
אוכל :מכיוון שאסור להעביר אוכל מארגנטינה לצ'ילה )אפילו לא תפוח נוף יפה לאגם.
בודד( ,יש להצטייד באוכל בעיירה זו .יש מספר קטן של מכולות שאינן ארוחת הבוקר טובה,
בעלי בית נחמדים
משופעות בסחורה.
וישמחו לעזור.
הכניסה ל .Carratera Austral -נמצאת  80ק"מ דרומית לעיירה
12.12
Villa Sta
) Chaitenתחילת הקראטרה(
Lucia
קרחון  Yelchoנמצא כ 30 -ק"מ צפונית ל – . Villa Sta Luciaניתן לראותו מרחוק
*
12.12
ממערב לכביש או להתקרב אליו בהליכה של שעתיים ממקום החנייה.
נראה
מרחוק
נמצאת במפרץ רגוע בקצהו של הצפוני של פיורד  Puyuhapiכ120 -
*+
12.12
Puyuhapi
ק"מ דרומית ל .Villa Sta Lucia -ניתן לטייל בשבילים הקצרים
לאורך החוף והנחל.
בקרבת העיירה יש מעיינות חמים.
בעיירה יש תחנת דלק.
הקרחון התלוי קרחון זה נמצא ב Parque Nacional Quelet -כ 24 -ק"מ דרומית
*+
13.12
לינה ב-
 :Coyahiqueמספר
 Ventisqueroל .Puyuhapi -על מנת להיכנס לפארק יש לסטות מהכביש  2.5ק"מ
רב של מקומות לינה
לכיוון מזרח) .שמאלה לבאים מצפון( .קל לפספס את הכניסה –
Colgante
במחירים משתנים.
השילוט לא ברור.
מחניית הפארק יוצאים  3שבילים על לתצפית על הקרחון :
 .1הליכה של  5דקות לתצפית רחוקה על הקרחון.
 .2מעבר הנהר והליכה של  20דקות למקום בו יוצאות סירות
החוצות את האגם ומתקרבות לקרחון.
 .3הליכה של  3ק"מ )שעתיים וחצי(  ,בה מטפסים לתצפית על
הקרחון.

13.12

Puerto Aisen

13.12

Puerto
Chacabuco

למי שיש זמן וכוח ,אני ממליץ על אפשרות . 3
לשאר ,ללכת למקום ממנו יוצאות הסירות )אפשרות  (2אך לא לקחת
סירה )מיותר(
עיירה חסרת עניין בקצהו של פיורד  65ק"מ צפונית ל.Coyahique -
מ –  Puerto Aisenניתן לארגן שייט לקרחוני
 .Laguna San Rafaelשייט זה יוצא פעם או פעמיים בשבוע ועלותו
יקרה להחריד –  300דולר לאדם.
מ Coyahique -ניתן לארגן טיסה לקרחון דרך חברות  Aeroheinאו
 . Don Carlosמחיר הטיסה הוא  1000דולר למטוס של  5אנשים
) 200דולר לאדם אם המטוס מלא(  .סיור זה משלב טיסה מעל הקרחון
ושייט לידו ונמשך כ –  5שעות.
עיירת נמל כ 15 -ק"מ מ.Puerto Aisen -
ממקום זה יוצאות ההפלגות לקרחון. Laguna San Rafael

13.12

+

Coyhaique

הבירה והעיר הגדולה בקראטרה .עיירה בה תוכלו להצטייד להמשך
הדרך )דלק ,אוכל וכו'( .ליד העיירה מהגשר על נהר Rio Simpson
תוכלו לראות סלע שצורתו היא פרופיל של אדם ).(+

14.12

*

Villa Cerro
Castillo

עיירה קטנה שסביבה שתי אטרקציות :
 4 .1ימים טרק לפסגות של ) .Cerro Castilloנחשב לטרק
היפה בקראטרה(
 – Cueva de las Manos .2מערה קטנה בה תראו הדפסי
כפות היידים של המתיישבים הראשונים בדרום אמריקה.
ניתן להגיע עם המכונית עד למרחק של  100מטר מהכניסה
למערה .מחיר כניסה  1 :דולר.

14.12

***

תצפית מהרכס
מעל Puerto
Murta

14.12

***

Puerto Rio
Tranquilo

מהרכס מעל העיירה נשקף נוף מדהים ביופיו על אגם
 Puerto Murta .General Carreraנמצאת כ 100 -ק"מ דרומית ל-
) Villa Cerro Castilloכולל סטייה קלה מהדרך הראשית( .על מנת
להגיע לתצפית ,יש לעבור את העיירה ולמצוא את הכביש העולה
לרכס מעל האגם לכיוון .Puerto Sanchez
עיירה בעלת מיקום מדהים על אגם  .General Carreraהדרך מ-
 Puerto Murtaלעיירה מדהימה ביופיה.
מקום אידיאלי להירגע ולהשקיף על הנוף המדהים של האגם והפסגות
המושלגות שמאחוריו.

15.12

***

מערות השייש
Capilla del
Marmol

גולת הכותרת של הקראטרה .מערות השייש הינן מערות שנוצרו
משחיקת הסלע ע"י המים .
כדי להגיע למערות ,יש לקחת שייט מהבקתה בכניסה לעיירה
) Puerto Rio Tranquiloראו לינה( .אורך השייט עד המערות הוא
 25דקות וכל הביקור )הכולל כניסה עם הסירה לתוך המערות( נמשך
שעה וחצי .מחיר  25 :דולר לסירה.
את השייט כדאי לעשות רק שמזג האוויר טוב ומומלץ בבוקר כאשר
האגם נוטה להיות רגוע ביותר .אל תפספסו!!!

15.12

*+

נסיעה מערבה
לכיוון הקרחון
Campo de
Hielo Norte

זהו כביש חדש המוביל לכיוון הקרחון הגדול לאורך נהרות
 Rio Tranquiloו ..Rio Norte -כיום ניתן לנסוע כ 80-ק"מ מערבה
מ Puerto Rio Tranquilo -שבסופם ניתן לטפס  10דקות לתצפית על
הקרחון .בעתיד ייתכן ויהיה אפשר להגיע קרוב יותר .

16.12

**

הדרך ל-
Cocharne

דרך זו נוסעת לאורך נהר הטורקיז  Rio Bakerועוברת גם בקרבת
מפל נחמד.

16.12

***

חזרה צפונה
ויציאה
מהקארטרה
לכיוון העיירה
Chile Chico

זוהי למעשה היציאה מהקרטרה .הדרך נוסעת לאורך צדו הדרומי של
האגם ,מתפתלת ,עולה ומספקת מספר תצפיות עוצרות נשימה.
 – Passo las Llavis .1תצפית מדהימה על האגם מהנקודה הגבוה
ביותר בדרך זו.
 – Laguna Verde .2לגונה יפיפייה בקרבת היישוב
) .Chile Chicoהתצפית על הכביש(

16.12

*

Chile Chico

הישוב האחרון לפני המעבר לארגנטינה .יושב לצדו של אגם
 General Carreraולמרות זאת אינו מספק עניין מיוחד מלבד תצפית
מגבעה קטנה בכניסה לעיירה ).(+* ,Mirador Cerro Banderas

בכניסה לעיירה יש  Touris Informationשיוכל לעזור לכם בכל
שאלה .כמו כן ,תוכלו להצטייד באוכל ,מים ,דלק וכו'.

שני לילות בPuerto -
: Rio Tranquilo
בכניסה לעיירה יש
בקתה יפה היושבת על
האגם .המקום נקרא
Cabana Paradiso
ובעלת הבית תשמח
לארח אתכם בבקתה
המקסימה.

לינה בChile Chico -

בעיירה יש  Tourist informationטוב שימליץ לכם ,בין השאר ,על
מסלולי הליכה טובים.

חוף האוקיינוס האטלנטי וחצי האי ולדז – ארגנטינה )**(
17.12

חציית
ארגנטינה עד
האוקיינוס
האטלנטי.

נסיעה ארוכה ממעבר הגבול ב Chile Chico -ועד היישוב
 Caleta Oliviaשלחוף האוקיינוס האטלנטי .הדרך מישורית מאוד,
באזור צחיח ללא צמחייה עם מעט כלי רכב וללא יישובים רציניים.
מלבד מספר משאבות נפט ,תחנות דלק ויענים שמסתובבות במדבר ,לא
תמצאו דבר.

17.12

Comodora
Rivadavia

עיר גדולה ללא עניין מיוחד הנמצאת על כביש  3צפונית
מ .Caleta Olivia -המשיכו בנסיעה.

17.12

+

Camarones

 Camaronesהוא יישוב קטן על חופו של האוקיינוס האטלנטי והמקום
הקרוב ביותר לשמורת הפינגווינים .Cabo Dos Bahias
היישוב עצמו אינו מיוחד ,אך אם יש לכם זמן ,לכו לכיוון המגדלור
וצפו באוקיינוס.
כדי להגיע ,המשיכו צפונה מ Comodora Rivadavia -על כביש מס'
 3עד המפגש עם כביש מס'  30מזרחה .לאחר  72ק"מ מהצומת עם
כביש מס'  ,30תגיעו ליישוב.

18.12

***

שמורת
Cabos dos
Bahias

18.12

***

18.12

+

לינה בCamarones -
 :במקום מספר מוגבל
מאוד של מקומות לינה
ואוכל) .למעשה מצאנו
רק מקום לינה אחד(.
שם המלון Hotel :
Kau I Keu Kenk
והוא נמצא בפינת
הרחובות Sarmiento
ו.Roca -
מחיר 25 :דולר לזוג עם
מקלחת צמודה .זול יותר
עם מקלחת משותפת.
במלון יש מסעדה
ואינטרנט חופשי.

לידיעתכם ,אורך הדרך ממעבר הגבול ב Chile Chico -עד
ל Camarones -הוא כ 800 -ק"מ.

שמורה מדהימה בה תוכלו לצפות ממרחק נגיעה בהמוני פינגווינים מסוג לינה בPuerto -
 Piramidesשבחצי
מגלן ,יענים ,גואנאקו )קרוב משפחה פראי של הלמה והאלפקה( וחיות
נוספות .השמורה מרוחקת  30ק"מ מ Camarones -בדרך עפר ומחיר האי ולדז.
במקום יש מספר רב של
מומלץ מאוד !!
הכניסה הוא  3.5דולר.
מקומות לינה.

שמורת  Puntaשמורת הפינגווינים הגדולה ביותר בדרום אמריקה .בשמורה יש מעל
חצי מיליון פינגווינים מסוג מגלן .תוכלו להסתובב בשבילים המסומנים
Tambo
ולהתקרב אל הפינגווינים עד כדי נגיעה .גם מי שביקר בשמורת
 ,Cabo do Bahiasשמורה זו מומלצת שכן השמורות שונות זו מזו.
מחיר כניסה  7 :דולר .פתוח במשך היום )בחודשים אוגוסט-אפריל(
על מנת להגיע לשמורה ,חזרו ליישוב  Camaronesוסעו צפונה בכביש
מס' .1

Puerto
Madryn

עיר זו ידועה בגלל קרבתה לשמורת  . Peninsula Valdesהעיר
יושבת לחופו של מפרץ  Golfo Nuevoבאוקיינוס האטלנטי .בעיר

עצמה יש מספר מוזיאונים וטיילת על החוף .למי שאין רכב ,יכול לארגן
סיור מאורגן לחצי האי ולדז דרך אחת מסוכנויות הנסיעות שבעיר.

18-19.12

*+

Peninsula
Valdes

20.12

**

Gaiman
& Parque
Palontlogico
Bryn Gwyn

20.12

+

Trelew

שמורת טבע גדולה שבה ניתן לראות בעלי חיים כגון כלבי ים ,אריות
ים ,פילי ים ,ליוויתנים ופינגווינים.
בתוך השמורה יש יישוב הנקרא  Puerto Piramidesוממנו יוצאות
מספר דרכי עפר המקיפות את השמורה ועוברות בPunta Norte -
)אריות ים ,פילי ים() Caleta Valdes ,פילי ים ,פינגווינים( וPunta -
) Delgadaפילי ים(.
ב Punta Piramides -שבקרבת היישוב ניתן לצפות באריות ים.
מהיישוב  Puerto Piramidesניתן לצאת לשייט ליוויתנים שזוהי
האטרקציה הגדולה של השמורה .שיט ליוויתנים נערך בחודשים יוני
ועד דצמבר.

הגעה :כ –  17ק"מ צפונית מ ,Puerto Madryn -נפגש כביש מס' 3
עם כביש מס'  2המוביל לשמורה .לאחר מספר ק"מ בכביש מס' ,2
תגיעו לשער הכניסה לפארק.
 22ק"מ מעבר לשער הכניסה נמצא מרכז המבקרים הראוי לביקור
ובהמשך הכביש לאחר עוד כ 20 -ק"מ תגיעו ל.Puerto Piramides -

מחיר כניסה לשמורה  12 :דולר ,כרטיס הכניסה תקף ליומיים.

עיירה שנבנתה ע"י הוולשים נמצאת  17ק"מ מערבית לעיר Trelew
בכביש מס'  .25סגנון הבנייה והאווירה בעירה הם אירופאים ותוכלו
לשתות תה אנגלי באחד מבתי התה.

 8ק"מ דרומית לעיר נמצא פארק המאובנים
 Parque Paleontologico Bryn Gwynבו תוכלו ללכת בשביל
מסודר ובו מאובנים בני עשרות מיליוני שניים .הפארק פתוח מדי יום
בין  10:00ל) 19:00 -מאוקטובר עד אפריל( .מחיר כניסה 1.80 :
דולר .הקדישו לפארק לפחות שעה.

עיר גדולה ומכוערת .עם הגעתם לאזור העיר ,אל תחמיצו את הביקור
במוזיאון הדינוזאורים המדהים Mef- Museo Paleontologico
 (**) .Egidio Feruglioהמוזיאון נמצא ב Av. Fontana 140 -והוא
פתוח מדי יום מ10:00 -עד  .20:00מחיר כניסה  2.5. :דולר.

לינה ב:Trelew -
Hotel Libertador
ברחוב Rivadivia 31
הוא מלון גדול ומודרני
עם חדרים נוחים
וארוחת בוקר מעולה.
מחיר  44 :דולר לחדר
לשלושה אנשים.

אל קלפטה ופארק הקרחונים – ארגנטינה )***(
21.12

*+

El Calafate

21.12

***

הקרחון
המתנפץ
Perito
Moreno

22.12

***

שיט לקרחוני
Upsala,
& Oneli
Spegazzini

עיירה נחמדה השוכנת לצדו של אגם  Argentinoומהווה בסיס נוח
ליציאה לפארק הקרחונים יוצא הדופן.
כדאי להסתובב ברחובות הראשיים סביב Av. Del Libertador
 General San Martinעל שלל החנויות המסעדות שבהם ולהנות
מהאווירה הצעירה ומלאת התרמילאים של העיירה.
עלויות המחייה בעיירה גבוהים מאוד במיוחד בחודשי השיא )ינואר
ופברואר(  ,והעיירה עלולה להיות מלאה עד אפס מקום.
הגעה  :טיסה מ Trelew -ל El Calafate -עם חברת Aerolinas
 3) Argentinasשעות(
השכרת רכב  :אפשרות נוחה למי שאינו מעוניין לצאת לטרקים ואינו
מעוניין לבזבז זמן בנסיעות האוטובוסים המתישות.
 .1ודאו שניתן לעבור לצ'ילה עם הרכב אם ברצונכם לבקר ב-
 Parque Nacional tores del Paineשבצ'ילה.
 .2אין צורך ברכב  4*4באיזור זה .רוב הכבישים סלולים.
 .3מומלץ להחזיר את הרכב ב El Calafate -כדי לא לשלם
קנס) .במיוחד למי שאינו מתכנן לבקר באזור Ushuaia
בקצה הדרומי של ארגנטינה אז המרחקים גדולים בהרבה(
אנחנו השכרנו רכב קטן וסטנדרטי בשדה התעופה ב) Calafate -הוזמן
מראש( והחזרנו אותו כעבור  6ימים ב.El Calafate -

האטרקציה העיקרית ביותר באזור זה היא הקרחון המתנפץ – אחד
מהקרחונים היחידים בעולם שזזים כל הזמן ומתנפצים מדי מספר דקות.
חוויה יוצאת דופן ומדהימה.
על מנת להתרשם מהאתר ,המלצתי היא להישאר בו מספר שעות ,ללכת
בשבילי העץ המסודרים ובעיקר לשבת ,לצפות בהתנפצויות ולעכל את
המחזה המרהיב.
סירות קטנות יוצאות משני צדי האגם לשיוטים בקרבת הקרחון.
הגעה :הקרחון ממוקם  80ק"מ מערבית ל El Calafate -בקצהו של
אגם  Lago Argentinoוניתן להגיע אליו ברכב או באוטובוס מ-
.Calafate
מחיר הכניסה לפארק  10 :דולר
שיט מדהים באגם  Argentinoלביקור בשלושה קרחונים שונים זה
מזה .השייט הוא בסירה גדולה המכילה כ 100 -נוסעים ומתחיל בשייט
לקרחון , Spegazziniלאחריו ביקור באגם  Onelliשם ניתן לסייר
רגלית סביב האגם המכיל שברי קרחונים ) 20דקות הליכה קלה
מנקודת המעגן עד האגם( ,ולבסוף שייט לקרחון  Upsalaהמדהים דרך
שברי קרחונים ענקיים בצורות יפיפיות.
למרות היותו של השייט מעט תיירותי ,הוא מומלץ בחום.
ארגון השייט  :חברת Fernandez Campbell
ברחוב  Av. del Libertador 867מוציאה שייט זה מדי יום )במידה
ומזג האוויר מאפשר( במחיר של  60דולר לאדם ליום הטיול .השייט
יוצא מ Punta Bandera -שנמצאת  45ק"מ מערבית

שני לילות ב -
: El Calafate
Hostel del
Glaciares Pioneros
ברחוב Los Pioneros
 251הוא מלון עם
אווירה צעירה ,המכיל
חדרים משותפים
וחדרים זוגיים .הצוות
כולו דובר אנגלית.
אינטרנט :
www.glaciar.com

ל El Calafate -דרך כבישים מס'  11ו .8 -למי שאין רכב ,מארגנת
החברה הסעה מהעיירה.
ציוד  :הביאו אוכל ושתייה אם אין ברצונכם לשלם מחירים מופקעים
בסירה /במסעדה ב .Onelli -אל תשכחו בגדים חמים.

אזור הפארק  – Torres Del Paineצ'ילה )***(
23.12

23-16.12

Cerro
Castillo

***

Parque
Nacional
Torres Del
Paine

העיירה הראשונה לאחר מעבר הגבול מארגנטינה .באם הגעתם עם
רכב ,הדבר החשוב ביותר הוא לתדלק מכיוון שאין תחנת דלק בפארק
עצמו .בנוסף ,מומלץ להצטייד באוכל במכולת המסכנה שבעיירה מכיוון
שמחירי האוכל בפארק גבוהים מאוד.
למי שאין כסף צ'יליאני ,יש אפשרות להחליף כסף בשערים גרועים אך
זכרו שבפארק עצמו השערים גרועים אפילו יותר.
הגעה  :כביש  40לכיוון דרום מ El Calafate -מוביל כל הדרך עד
למעבר הגבול וליישוב הקטנטן Cerro Castillo
פארק מדהים המכיל אגמי טורקיז ,הרים וצוקים ,בעלי חיים ,מפלים,
קרחון ומפורסם במיוחד בגלל צמד עמודי הסלע הענקים )הטורסים(
בקצה אחד ההרים במרכז הפארק.
הרוב המוחלט של המטיילים בפארק באים לעשות את אחד מהטרקים
המוצעים  .1 :הטרק ההיקפי שאורכו שבוע ימים ומקיף את כל נופי
הפארק ונחשב לטרק קשה ביותר .2 .טרק ה W-שאורכו  4ימים.3 .
טיול יום לטורסים ובחזרה.
ליציאה לטרקים מתארגנים בעיר הגדולה  Puerto Natalesויש
להצטייד בכל המצרכים הנחוצים לארבעה/שבוע ימים.
גם מי שאינו מעוניין לעשות טרק ,יוכל ליהנות לא פחות אם ברשותו
רכב .מספר המלצות :
 .1סעו בכל הדרכים האפשריות בפארק מכיוון שהוא מספק
נופים מרהיבים מכל מקום.
 .2תצפית על הטורסים נמצאת ב Laguna Azul -בקצהו הצפון
מזרחי של הפארק ***
 .3האגם היפה ביותר בפארק הוא  *** Lago Pehoeממנו
נשקפת תצפית מדהימה על רכס ההרים במרכז הפארק.
 .4בין האגמים  Lago Pehoeו Lago Nordenskjold -יש
שני מפלים יפים )אחד מהם נצפה מהכביש ) Cascada
 ** Paineולשני יש ללכת כ 10 -דקות(
 .5שייט מדהים לקרחון  *** Glaciar Greyיוצא פעמיים
ביום )בוקר ואחה"צ( ממלון  .Hosteria Lago Greyאת
השייט ניתן להזמין מכל אחד מהמלונות שבפארק ועלותו
גבוהה ) 60דולר לאדם( .ניתן לקחת שייט בבוקר ,לטייל
מספר שעות באזור הקרחון ולחזור בשייט אחה"צ.
 .6אם נתקעתם ללא דלק ,שאלו במלונות ואם יתמזל מזלכם
תוכלו לקנות מעט דלק במחיר מופקע.
 .7אין מקומות נורמליים לקנות אוכל )מלבד ארוחות גורמה
יקרות במלונות( .הצטיידו מראש ,אך זכרו שאסור להעביר
אוכל מארגנטינה לצ'ילה.
 .8היו מודעים לכך שמזג האוויר בפארק עלול להיות לא צפוי
ולהשתנות ברגעים אחדים .לעתים קרובות מזג האוויר
מעונן/גשום ולא ניתן לראות דבר )בטח לא את הטורסים(.
מכיוון שמזג האוויר הוא קריטי להנאה בפארק ,הישארו
מספר ימים כדי שתוכלו לתמרן.
מחיר כניסה לפארק –  15-20דולר לאדם תלוי בעונה.

 3לילות ב – Parque
Nacional Torres
del Paine
למי שאינו עושה טרק
וישן בקמפינג,
האפשרות הריאלית
היחידה היא לינה באחד
ממלונות היוקרה
שבפארק .המחירים
גבוהים מאוד.
 Hosteria Pehoeהוא
ללא ספק המלון בעל
המיקום היפה ביותר
)על האגם( ,ואינו היקר
ביותר שבפארק .חדר
זוגי עולה  175דולר
ללילה ללא נוף לאגם ו-
 215דולר עם נוף.
אינטרנט :
www.pehoe.com
הזמינו מראש.
אוכל :ארוחות ערב
יקרות מוגשות במלונות
השונים.

26.12

*

Cueva del
Milodon

26.12

*

Puerto
Natales

26.12

נסיעה חזרה ל-
El Calafate
בארגנטינה

מערה גדולה ) 70מטר רוחב 270 ,עומק( ,שבה נמצאה חיה פרה
היסטורית הדומה לדוב גדול ) (milodonבנוסף לעדות על קיום אנושי
של ראשוני המתיישבים בפטגוניה לפני כ 11,000 -שנים.
במערה תמצאו דגם של ה. Milodon -
במקום יש מרכז מבקרים קטן .מחיר כניסה  4 :דולר.
עיר זו ידועה בעיקר כעיר שבה מתארגנים התרמילאים לטרק בשמורת
 .Torres de Paineאוטובוסים יוצאים מהעיר עד הפארק .בעיר ניתן
לקנות ציוד ,אוכל וכל דבר שצריך על מנת להתכונן היטב לטרק.

 5-6שעות נסיעה דרך העיירה הארגנטינאית . El Turbio
החזרת הרכב בשדה התעופה ב El Calafate -וטיסה לBuenos -
.Aires

 – Buenos Airesארגנטינה )**(
27-29.12

**

Buenos Aires

ראה טבלה מס'  : 3צפון ארגנטינה ,צ'ילה ,אורוגואי וברזיל.

הגעה  :טיסה בחברת  Aerolinas ArgentinasמEl Calafate -
לBuenos Aires -

פארק מפלי האיגואסו – ארגנטינה וברזיל )***(
30.12

Puerto
Iguazu

העיירה הארגנטינאית הקטנה ,שוכנת דקות נסיעה מכניסה לפארק מפלי
האיגואסו – המפלים הגדולים בעולם שנמצאים במשולש הגבולות
ארגנטינה ,ברזיל ופרגוואי.
הגעה  .1 :אוטובוסים רבים יוצאים מ Buenos Aires -לPuerto -
 18) Iguazuשעות נסיעה 40 ,דולר לאוטובוס מיטה איכותי(.
 .2טיסות סדירות של חברת  . Aerolinas argentinesאם
יתמזל מזלכם ,יעבור הטייס מעל המפלים ותוכלו לצפות בהם
ממעוף הציפור.

30.12

***

Parque
Nacional
–Iguazu
ארגנטינה

המפלים הגדולים והמרשימים בעולם ואחד המקומות היותר יפים
בדרום אמריקה .בצד הארגנטינאי של המפלים ניתן לחוות את העוצמה
האדירה של המפלים ,וכן לחזות בכמה תצפיות מרהיבות על המפלים.
ממרכז המבקרים יוצאת רכבת קטנה שלה שתי תחנות :
 Estacion Cataratas.1שממנה תלכו במסלול העליון ) circuito
 (Superiorובמסלול התחתון ) (Circuito Inferiorותזכו לתצפיות
מרהיבות על המפלים) .מהמסלול התחתון יש אפשרות לשוט לאי שבין
הצד הארגנטינאי לברזילאי(.
 Estacion Garganta del Diablo .2שממנו תלכו למפל "לוע
השטן" שהוא שיא עוצמת המפלים.
הגדישו לצד הארגנטינאי כחצי יום .המקום חם מאוד ,הצטיידו בהרבה
מים .אל תחמיצו
מחיר כניסה לפארק  10 :דולר ,פתוח מ 8:00 -ועד .19:00

לינה  :אפשרויות
הלינה המומלצת
לתרמילאים הן בצד
הארגנטינאי בעיירה
) Puerto Iguzuעדיף
על הצד הברזילאי
משיקולים כלכליים-
ביטחוניים(.
Hostel Peter Pan
ברחוב Av. Cordova
 267ליד התחנה
המרכזית הוא מלון
נחמד עם חדרים
משותפים ופרטיים )עם
מאווררים גדולים( ,חצר
גדולה ובעלת בית
מקסימה.
מחיר  6 :דולר לאדם
בחדר משותף,.
במידה שמצבכם הכלכלי
טוב ואתם רוצים
להעשיר את חווית
המפלים ,יש אפשרות
לישון במלון הפאר
Hotel Das Cataratas

הגעה :מ Puerto Iguazu -יוצאים אוטובוסים מדי שעה החל מ7:30 -
בבוקר עד לכניסה לפארק.

31.12

***

Parque
Nacional Foz
– do Iguacu
ברזיל

31.12

**

פארק הציפורים
Parque das
Aves bird
zoo

הצד הברזילאי של המפלים מספק זוויות שונות לחלוטין ולכן אסור
לפספסו גם אם ביקרתם בצד הארגנטינאי.
מהצד הברזילאי ניתן לראות פנורמה של כל המפלים גם יחד.
ממרכז המבקרים בכניסה לפארק בצדו הברזילאי יש אוטובוס שיביא
אתכם לנקודת תחילת המסלול .המסלול הוא אחד ,פשוט ולא ניתן
להתבלבל בו .מקצה המסלול יש מעלית שתעלה אתכם חזרה לכביש
שלמעלה.
מומלץ מאוד לבקר בצד זה מוקדם בבוקר )לפני  (9:00על מנת להימנע
מהמוני התיירים שפוקדים את המקום לאחר שעה זו.
הגעה :אם ברצונכם להגיע מ Puerto Iguazu -שבארגנטינה ,קחו
אוטובוס לכיוון העיירה הברזילאית  Foz do Iguacuורדו לאחר מעבר
הגבול במקום בו תוכלו לתפוס אוטובוס לכניסה לפארק .כמו כן,
אוטובוסים יוצאים לעתים תכופות מהתחנה המרכזית בעיירה
הברזילאית .Foz do Iguacu
מעבר הגבול  :אם ברצונכם לעבור את הגבול לצד הברזילאי רק ליום
אחד על מנת לבקר במפלים ,המעבר הוא פשוט ביותר ללא החתמת
הדרכון .למרות זאת ,כדאי להחתים את הדרכון למקרה שנשארתם זמן
ממושך יותר על מנת למנוע בעיות .חשוב לוודא שקבלתם חותמת
יציאה מארגנטינה על מנת שתוכלו לחזור אליה ללא תשלום קנס
גבוה.
בכניסה לפארק ,בקרבת מרכז המבקרים ,נמצא פארק ציפורים יפה ,בו
תוכלו לראות ציפורים מאזורים שונים ביבשת וחיות נוספות שיש
בדרום אמריקה .הפארק אומנם הוא סוג של גן חיות ,אך למרות זאת
הוא נותן אווירה של מקום פתוח  ,עקב התנאים בהן נמצאים בעלי
החיים והעובדה שנכנסים לתוך הכלובים של בעלי החיים.
הביקור בפארק מומלץ גם למי שאינו אוהב גני חיות 10 .דולר כניסה.

שנמצא בתוך הפארק
בצד הברזילאי מעל
המפלים .אינטרנט :
www.tropicalhotel.
com
המלון הוא מלון גדול
ומפואר במיוחד ,עם
בריכה ,ארוחת בוקר
מהמפוארות שתוכלו
בחייכם וכו'.
המחיר בהתאם.
היתרון הגדול הוא
האפשרות לקום מוקדם
בבוקר ולצאת לטיול
בצד הברזילאי של
המפלים לפני המוני
האדם שגודשים אותם
בשעות הצהריים.

