טיול לפרו וקולומביה
 19יום
זהו מסלול טיול לפרו לדוגמא בלבד.
בעזרת המומחים של פולריס אפשר לבנות טיול לכל מטייל בהתאמה אישית

פרו – ארץ האנדים והאינדיאנים
פרו ,היהלום שבכתר האנדים ,מן הארצות האינדיאניות ביותר בדרום אמריקה .פרו מציעה למטייל
מגוון רחב של נופים ואתרים החל ממישורי המדבר שלחוף הים ובהם אתרים כמו נסקה ופאראקס
דרך הג'ונגלים של האמזונאס בפוארטו מלדונדו וכלה בפסגות האנדים ובראשן ערי אימפריית
האינקה המרהיבות קוסקו ומאצ'ו פיצ'ו.

מסלול הטיול
יום  - 1לימה
הגעה ללימה ) ,(Limaשהייתה בעבר מקום מושבו של המשנה למלך ספרד .העברה למלון.
לאחר התארגנות נצא לסיור מודרך בעיר הקולוניאלית ,נבקר בכיכר המרכזית,כיכר לס ארמס (Las
) ,Armasבארמון הממשל והארמון המלכותי ובקתדראלה .נצעד עד לסן פרנסיסקו ,מנזר מהמאה
ה .17 -בסוף הטיול נבקר במוזיאון היוקרתי לרקו אררה ) (Larco Herreraבו תוכלו למצוא אוצרות
רבים מהתקופה הפרה-קולומביאנית.
לינה בלימה
יום  – 2לימה  -ארקיפה
בשעות הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה לארקיפה .עיר קולוניאלית יפהפייה ,הבנויה מסלע
וולקני לבן .ומוקפת בכמה הרי געש צחיחים ,בחלקם  -מושלגים .לאחר ההגעה העברה למלון.
אחר הצהרים חצי יום )כ 3-שעות( סיור בעיר ,כולל ביקור במנזר סנטה קטלינה המשמש דוגמה
מצוינת לחיים בתקופה הקולוניאלית ,המשך לכיכר המרכזית ,הקתדרלה ,בית הנזירים הישועי
ושכונות קאימה ) (Caymaוינאוארה ) .(Yanahuaraהסיור מסתיים בתצפית על הרי הגעש.
לינה בארקיפה.

יום  - 3קניון קולקה
בשעת בוקר מוקדמת יציאה מארקיפה לקניון קולקה ) ,(Colca-Canyonשהוא הקניון העמוק ביותר
בעולם .הוא כפול בעומקו מהגראנד קניון האמריקאי
ממש מעל הקניון מתרומם לועו של הר הגעש סבנקאיה ) .(Volcano-Sabancayaתושבי האזור
ידועים בתלבושותיהם המסורתיות המקושטות והצבעוניות .בעומק הקניון מצויים מעיינות חמים
המאפשרים רחצה נעימה מעין "פרס" על המאמץ המפרך .בדרך נופים מרהיבים של טרסות
חקלאיות בשלל צבעים ,הרי האנדים המושלגים וכפרים קטנים כגון פיצ'ולו ) ,(Picholoמקה ),(Maca
אצ'ומה ) (Achomaוינקה )(Yanque
לינה בקולקה.
יום  - 4קניון קולקה  -ארקיפה  -פונו
בבוקר יציאה לנקודת תצפית מרהיבה על הקניון ) .(Cruz-del-Condorמדובר בתצפית יפה על
הקניון בו ניתן )עם קצת מזל( לראות את עופות הקונדור המרשימים של דרום אמריקה.
אחר הצהרים העברה לפונו ,שעל האגם טיטיקקה ) (Titicacaבגובה של  3,820מ' ,אגם זה הוא
האגם הגבוה ביותר בעולם שניתן לשוט בו .אורכו עולה על  170ק"מ ,ומכאן שהוא גם האגם הגדול
ביותר בדרום אמריקה .הגובה פירושו שהאוויר צח להפליא ,והמים הכחולים מרהיבים במיוחד.
לינה בפונו

יום  - 5פונו – האיים הצפים
השכם בבוקר שיט אל האיים הצפים של בני שבט אורוס .האיים הם מערכת של מספר איים
מלאכותיים מעשה-ידי-אדם ,הנמצאים באגם טיטיקקה בפרו ,בסמוך לעיר פונו .האיים נבנו על ידי בני
שבט האורו .בסביבות שנת  800לספירה ,ומדובר בעצם ברפסודות ענק ,ששטחה של כל אחת מהן
כמה עשרות מטרים מרובעים .חזרה לפונו.
לינה בפונו
יום  – 6פונו – חוליאקה  -קוסקו
העברה לשדה התעופה בחוליאקה לטיסה לקוסקו .הגעה והעברה למלון .קוסקו הייתה בירת ממלכת
האינקה .מכאן הם שלטו באימפריה שהשתרעה לאורך  5000קילומטרים בהרי האנדים .העיר היא
שילוב בין בנייה אינקאית לבנייה קולוניאלית.
אחר הצהריים יציאה לסיור מודרך באתרים המרכזיים של העיר וסביבותיה ,נבקר במקדשים -
כנסיות ,מוזיאונים ,בתי מלאכה וחנויות למלאכת מחשבת ,במבצר-מקדש סקסאיוואמן
) ,(Sacsayhuamanהבנוי מהאבנים המסותתות הגדולות בעולם ,במקדש קוריקנצ'ה
) (Koricanchaוכנסית לה מרסד ).(La-Merced
לינה בקוסקו

יום  - 7העמק הקדוש
טיול של יום שלם אל "העמק הקדוש" ,עמק הנהר אורובמבה .העמק נקרא כך על שם האקלים הטוב
השורר בו ,האדמה הפורייה והנהר מעניק החיים .ביקור בשוק של העיירה פיסאק ,המושך אליו
מוכרים וקונים מכל הרמה האנדינית וכן תיירים לרוב .ולאחר מכן ביקור בעתיקות אויינטייטמבו,
קומפלקס ארכיאולוגי חשוב מתקופת תרבות טוואנטיניסוי .טיפוס דרך הסמטאות האינקאיות עד
למצודה הצופה על הנהר אורובמבה
לינה בעמק הקדוש

יום  – 8מאצ'ו פיצ'ו  -קוסקו
לאחר ארוחת בוקר מוקדמת מאוד יציאה בנסיעה אל תחנת הרכבת באויינטה .עלייה על רכבת
ההרים אל העיר האבודה מאצ'ו פיצ'ו .לאחר נסיעה בת שעתיים הגעה אל האתר וסיור בעיר
המצודה המדהימה .עם תום הסיור נשוב לעיירה הסמוכה ,אגואס קליינטס ,ואחרי ארוחת צהריים
)כלולה( נצא בדרכנו ברכבת לקוסקו.
לינה בקוסקו

יום  - 9קוסקו
יום חופשי בקוסקו .מומלץ לשוטט בפלאזה דה ארמאס  ,שם אפשר לספוג את אווירת הכיכר
במרפסות הרומנטיות של בתי הקפה והמסעדות מסביב ,או ברובע האומנים סאן בלאס (San
) ,Blassשם ישנם גלריות ,בתי קפה וברים עם מוזיקה חיה
לינה בקוסקו
יום  - 10קוסקו – לימה  -בוגוטה
ההעברה לשדה התעופה לטיסה לבוגוטה דרך לימה
לינה בבוגוטה

קולומביה
בצפון מערב דרום אמריקה נמצאת קולומביה ,המדינה ה 26-בגודלה בעולם והרביעית בגודלה בקרב
מדינות דרום אמריקה שהיא גם השנייה בקרב מדינות דרום אמריקה ,אחרי ברזיל ,בגודל
האוכלוסייה .המדינה נפתחת בשנים האחרונות לתיירות בינלאומית ,זוהי אחת המדינות המתועשות
ביותר בדרום אמריקה ושרותי התיירות בה ברמה גבוהה.
קולומביה מגוונת מאוד מבחינה אתנית ,עדיין מצויים בה צאצאי השבטים המקוריים ,המסטיצוס –
צאצאי מקומיים שנישאו לבני הקולוניאלים הספרדיים ,עבדים אפריקאיים ומהגרים שהגיעו מאירופה
והמזרח התיכון .תערובת זו יצרה מסורת תרבותית מגוונת ,שגם הושפעה מהגאוגרפיה המגוונת
להפליא .קולומביה מציעה לכם המטיילים מגוון רב ומדהים של נופים באקלימים שונים מהמרכז
הגבוה והקריר ועד לצפון החם.

יום  – 11בוגוטה
נצא לחצי יום סיור מקיף בבוגוטה )פרטי 4 ,וחצי שעות( .הסיור כולל את מוזיאון הזהב שבו למעלה
מ 30.000-מוצגים ,כיכר בוליבר ,הרובע הקולוניאלי ,ביתו של בוליבר ופסגת מונסראט ,אליה מגיעים
ברכבל .חזרה למלון ושאר היום חופשי .המלצה :ביקור במוזיאון של האמן הקולומביאני הידוע בוטרו.
לינה בבוגוטה

יום  – 12בוגוטה – זיפקירה  -גואטביטה
יום טיול )פרטי( אל העיירה הקולוניאלית זיפקירה ,צפונית לבוגוטה ,בה נמצאת קתדראלה הבנויה
במעמקיו של מכרה מלח ,בעומק של כ 200-מ' מתחת לפני האדמה .עם תום הסיור המשך לביקור
בלגונה דל קסיקה ,מקום קדוש עבור תרבות בני המואיסקאס .המשך לעיירה הקולוניאלית גואטביטה
לה נואבה לביקור וארוחת צהריים .חזרה לבוגוטה.
לינה בבוגוטה

יום  – 13בוגוטה – עמק קוקורה
מוקדם מאוד בבוקר העברה לשדה התעופה של בוגוטה וטיסה לפריירה ,שבאזור גידול הקפה של
קולומביה .לאחר הנחיתה נסיעה )פרטי( אל עמק קוקורה ,שם ,לאחר שתתכבדו בקוקטייל ,יציאה
לטיול ביער העננים ,להתרשם ולהכיר את מגוון הצמחייה הגדול שבאזור ,חלקו ייחודי למקום וחלקו
נערץ ממש על ידי הילידים כמו דקל הווקס קינדיאו .לאחר ארוחת צהריים )כלולה( ניתן לבחור בין
רכיבה על סוסים או טיול רגלי .נסיעה אל העיר סלאנטו ,המפורסמת בעבודות מלאכת היד המיוצרות
בה ,לביקור באטרקציות המרכזיות וללינת לילה בהאסיאנדה קולוניאלית טיפוסית.
לינה בסלאנטו

יום  – 14ביקור בחוות הקפה
יציאה לביקור )פרטי( בחוות קפה אופיינית לאזור – "חוות ונציה" לראות את התהליך אותו עוברים
פולי הקפה בדרכם אל הספל שלנו .תנאי הגידול האופטימלים במקום – גובה ממוצע של  1500מ'
מעל פני הים ואדמת אפר וולקני ,הפכו את האזור לאחד ממרכזי גידול הקפה המובחר של קולומביה.
אחר הצהריים בילוי מיוחד במינו – המעיינות והבריכות החמים של סנטה רוזה דה קבל .זמן חופשי
ליהנות מהמפלים והבריכות שחום המים בהן נע בין  70ל 40-מעלות .חזרה לסלאנטו.
לינה בסלאנטו

יום  – 15קרטחנה
השקמה מוקדמת מאוד והעברה לטיסת בוקר מוקדמת לקרטחנה ,אחת הערים המדהימות ביבשת
אמריקה ,הנמצאת בחוף הקריבי שבצפון קולומביה .זוהי עיר קולוניאלית גדולה שנוסדה על ידי
הספרדים בשנת  1533ומאז ועד היום נחשבת כאחת מערי הנמל החשובות ביבשת .בשנת 1984
הוכרז המרכז ההיסטורי שלה כאתר מורשת עולמית .לאחר הנחיתה יציאה לסיור בעיר הקולוניאלית
לביקור )פרטי( באתרים החשובים :הנמל ,הקתדרלה ושכונות המגורים היפות .נכנס אל בין חומות
העיר העתיקה ,ולקינוח – טיול רגלי בסמטאות.
לינה בקרטחנה

יום  – 16קרטחנה
היום הוא יום שכולו טבע והתרגעות .הפלגה מן הרציף )הפלגה סדירה/משותפת של כשעה(,
בקרטחנה הנמצאת לחוף הים הקריבי ,אל שרשרת איים המוקפת בשוניות אלמוגים ונמצאת במרחק
של כ 30-ק"מ מן החוף – איי רוסריו .שייט בינות לאיים מוקפי השוניות שצבעם נע מטורקיז חזק ועד
סגול ,תהיה גם הזדמנות לשחייה ולשנורקלינג .ארוחת צהריים כלולה .אחר הצהריים חזרה למלון
בקרטחנה.
לינה בקרטחנה

יום  – 17קרטחנה – פארק טיירונה
לאחר ארוחת הבוקר נסיעה בת כ 5-שעות לעבר הפארק הלאומי טיירונה ,השוכן ליד העיירה סנטה
מרתה ונקרא על שם תרבות פרה-קולומביאנית שהתקיימה באזור .זהו אחד האזורים היפים ביותר
בדרום אמריקה ,בו רכס הסיירה נבאדה עולה כמעט מתוך הים ,והחוף הקאריבי עוצר נשימה ביופיו.
שרידי היישוב הקדום שהיה במקום מפוזרים ביער העבות ,שבו מגוון גדול של בעלי חיים וצמחים.
הדרך עוברת ליד הר הגעש טוטומו שהבוץ הנפלט ממנו משמש ,בדומה לבוץ של ים המלח ,למטרות
ריפוי והנאה .יינתן זמן לקחת חלק בבילוי המקומי החדש – טבילה בוולקנו ולאכול ארוחת צהריים
)כלולה( .לינה בתוך הפארק ,בלודג' אקוהבס .זהו מקום המגורים האקסקלוסיבי ביותר בפארק,
שהבונגלוס שלו נבנו בהשפעת סודות הבנייה של בני תרבות טיירונה שחיו במקום .הביתנים ,עשויים
עץ ובעלי תיקרה גבוהה עשויה מענפי דקלים ,פונים אל האוקיינוס כך שכל אחד יכול ליהנות מהנוף
המרהיב.
לינה בפארק טיירונה

יום  – 18פארק טיירונה  -בוגוטה
בבוקר זמן ליהנות משילוב של שבילי ההליכה ביער וחופי קאבו סן חואן הלבנים-מוזהבים ,והצמחייה
הטרופית המשגעת ובעלת המגוון העשיר .בצהריים העברה אל שדה התעופה של סנטה מרתה
וטיסה אל בוגוטה .העברה ללינה במלון במרכז העיר.
לינה בבוגוטה

יום  – 19יציאה מבוגוטה
העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית.

