
 

 

  
  

  

  

  קולומביהטיול ל
  כולל פארק טיירונה

  .זהו מסלול טיול לדוגמא בלבד

  בהתאמה אישית אפשר לבנות טיול לכל מטייל פולריסבעזרת המומחים של 

  

  קולומביה 
  

לה בקרב  בגודלה בעולם והרביעית בגוד26-המדינה ה, בצפון מערב דרום אמריקה נמצאת קולומביה

בגודל , אחרי ברזיל, היא גם השנייה בקרב מדינות דרום אמריקהשמדינות דרום אמריקה 

אחת המדינות המתועשות זוהי , המדינה נפתחת בשנים האחרונות לתיירות בינלאומית. האוכלוסייה

  .  ושרותי התיירות בה ברמה גבוההביותר בדרום אמריקה

  

 –המסטיצוס , צאצאי השבטים המקורייםעדיין מצויים בה , קולומביה מגוונת מאוד מבחינה אתנית

מאירופה שהגיעו עבדים אפריקאיים ומהגרים , הקולוניאלים הספרדייםצאצאי מקומיים שנישאו לבני 

שגם הושפעה מהגאוגרפיה המגוונת , מגוונת מסורת תרבותית יצרה תערובת זו. והמזרח התיכון

גוון רב ומדהים של נופים באקלימים שונים מהמרכז  קולומביה מציעה לכם המטיילים מ.להפליא

 .והקריר ועד לצפון החם הגבוה
  

  

  מסלול הטיול 

  

  .בוגוטההגעה ל  – 1 יום

היא השלישית בגובהה בבירות ',  מ2640בגובה , העיר. בירתה של קולומביה, בוגוטהל הגעה

   .כז הבירה הקולומביאנית במרלון אל מ)פרטית (לאחר הנחיתה העברה. היבשת לאחר לה פז וקיטו

  לינה בבוגוטה

 

  בוגוטה – 2 יום

 שבו למעלה מוזיאון הזהבהסיור כולל את . )עות וחצי ש4, פרטי (הבוגוטסיור מקיף בחצי יום נצא ל

 מגיעיםאליה , ביתו של בוליבר ופסגת מונסראט, הרובע הקולוניאלי, כיכר בוליבר,  מוצגים30.000-מ

  . ביקור במוזיאון של האמן הקולומביאני הידוע בוטרו: המלצה. ום חופשי חזרה למלון ושאר הי.ברכבל

 לינה בבוגוטה

  

  

  



 

 

  

  

  

  גואטביטה -  זיפקירה–בוגוטה  – 3 יום

לה הבנויה א בה נמצאת קתדר, צפונית לבוגוטה,יפקירההקולוניאלית זהעיירה אל ) פרטי(יום טיול 

ר המשך לביקור עם תום הסיו. מתחת לפני האדמה'  מ200-בעומק של כ, במעמקיו של מכרה מלח

טביטה א גולעיירה הקולוניאליתהמשך . בני המואיסקאס תרבותמקום קדוש עבור , הבלגונה דל קסיק

  .לבוגוטהחזרה . לה נואבה לביקור וארוחת צהריים

 לינה בבוגוטה

  

  ורהק עמק קו–בוגוטה  – 4 יום

ור גידול הקפה של שבאז, העברה לשדה התעופה של בוגוטה וטיסה לפריירהמוקדם מאוד בבוקר 

 האיצי,  בקוקטיילתתכבדולאחר ש, שם,  אל עמק קוקורה)פרטי (לאחר הנחיתה נסיעה. קולומביה

חלקו ייחודי למקום וחלקו , להתרשם ולהכיר את מגוון הצמחייה הגדול שבאזור, לטיול ביער העננים

ניתן לבחור בין ) כלולה(לאחר ארוחת צהריים . נערץ ממש על ידי הילידים כמו דקל הווקס קינדיאו

המפורסמת בעבודות מלאכת היד המיוצרות ,  אל העיר סלאנטוהעי נס.רכיבה על סוסים או טיול רגלי

  .בהאסיאנדה קולוניאלית טיפוסית ללינת לילה באטרקציות המרכזיות וקורלבי, בה

 סלאנטולינה ב

  

  חוות הקפהבביקור  – 5 יום

לראות את התהליך אותו עוברים " חוות ונציה "–בחוות קפה אופיינית לאזור ) פרטי(יציאה לביקור 

'  מ1500 גובה ממוצע של –ם במקום תנאי הגידול האופטימלי.  הספל שלנופולי הקפה בדרכם אל

. הפכו את האזור לאחד ממרכזי גידול הקפה המובחר של קולומביה, הים ואדמת אפר וולקנימעל פני 

זמן חופשי . ם של סנטה רוזה דה קבלי המעיינות והבריכות החמ–בילוי מיוחד במינו אחר הצהריים 

  .חזרה לסלאנטו.  מעלות40- ל70הנות מהמפלים והבריכות שחום המים בהן נע בין יל

 סלאנטולינה ב

  

  קרטחנה – 6 יום

אחת הערים המדהימות ביבשת , רטחנהמאוד והעברה לטיסת בוקר מוקדמת לקהשקמה מוקדמת 

זוהי עיר קולוניאלית גדולה שנוסדה על ידי . הנמצאת בחוף הקריבי שבצפון קולומביה, אמריקה

 1984בשנת .  ומאז ועד היום נחשבת כאחת מערי הנמל החשובות ביבשת1533הספרדים בשנת 

לאחר הנחיתה יציאה לסיור בעיר הקולוניאלית . הוכרז המרכז ההיסטורי שלה כאתר מורשת עולמית

נכנס אל בין חומות . הקתדרלה ושכונות המגורים היפות, הנמל: באתרים החשובים) פרטי(ר וקילב

  . מטאות טיול רגלי בס–ולקינוח , העיר העתיקה

  קרטחנהלינה ב

  

  



 

 

  

 

  

  קרטחנה – 7 יום

, )משותפת של כשעה/הפלגה סדירה( מן הרציף הפלגה. שכולו טבע והתרגעותהיום הוא יום 

אל  שרשרת איים המוקפת בשוניות אלמוגים ונמצאת במרחק , בקרטחנה הנמצאת לחוף הים הקריבי

  שצבעם נע מטורקיז חזק ועדט בינות לאיים מוקפי השוניותייש.  איי רוסריו–מ מן החוף " ק30-של כ

  . בקרטחנה  למלוןחזרה צ"חהא. ארוחת צהריים כלולה. מנות לשחייה ולשנורקלינג הזד,סגול

 קרטחנהלינה ב

  

   פארק טיירונה–קרטחנה  – 8 יום

השוכן ליד העיירה סנטה ,  שעות לעבר הפארק הלאומי טיירונה5- נסיעה בת כלאחר ארוחת הבוקר

זהו אחד האזורים היפים ביותר . באזורקולומביאנית שהתקיימה -מרתה ונקרא  על שם תרבות פרה

. והחוף הקאריבי עוצר נשימה ביופיו, בו רכס הסיירה נבאדה עולה כמעט מתוך הים, בדרום אמריקה

. בו מגוון גדול של בעלי חיים וצמחיםש, שהיה במקום מפוזרים ביער העבות שרידי היישוב הקדום

למטרות , בדומה לבוץ של ים המלח, משמשהדרך עוברת ליד הר הגעש טוטומו  שהבוץ הנפלט ממנו 

 טבילה בוולקנו ולאכול ארוחת צהריים –נתן זמן לקחת חלק בבילוי המקומי החדש יי. ריפוי והנאה

, זהו מקום המגורים האקסקלוסיבי ביותר בפארק .אקוהבס'  בלודג, פארקתוך הלינה ב). כלולה(

עשויים , הביתנים. ת טיירונה שחיו במקוםשהבונגלוס שלו נבנו בהשפעת סודות הבנייה של בני תרבו

  . נות מהנוף המרהיבהי לנים אל האוקיינוס כך שניתןפו, עץ ובעלי תיקרה גבוהה עשויה מענפי דקלים

  פארק טיירונהלינה ב

  

   בוגוטה- פארק טיירונה  – 9 יום

יה יוהצמח, מוזהבים-הלבניםהנות משילוב של שבילי ההליכה ביער וחופי קאבו סן חואן יבוקר זמן לב

בצהריים העברה אל שדה התעופה של סנטה מרתה . הטרופית המשגעת ובעלת המגוון העשיר

  . העברה ללינה במלון במרכז העיר. וטיסה אל בוגוטה

 לינה בבוגוטה

  

   – 10 יום

  .העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית
 

  

  

 

  

  
  

 
 


