טיול לפטגוניה ומפלי האיגואסו
 18יום
זהו מסלול טיול לדוגמא בלבד.
בעזרת המומחים של פולריס אפשר לבנות טיול לכל מטייל בהתאמה אישית

מסלול הטיול
יום  – 1הגעה לבואנוס איירס
הגעה לבואנוס איירס .העברה למלון.

בואנוס איירס
בואנוס איירס ,בירת ארגנטינה ,ידועה גם כ"פריז" של דרום אמריקה .העיר ,שנוסדה ב-
 1536על ידי מחפשי זהב ספרדים היא כיום העיר הרביעית בגודלה בעולם .מבין למעלה מ-
 12מליון תושביה ,כרבע מיליון הם יהודים.
לינה בבואנוס איירס.
יום  – 2טיסה לברילוצ'ה.
העברה לשדה התעופה הלאומי לטיסה לברילוצ'ה.

ברילוצ'ה
העיר היא אחד מיעדי התיירות העיקריים בארגנטינה .בחורף היא משמשת בסיס לתיירות
סקי ובקיץ לתיירות טבע ונוף.
הגעה לברילוצ'ה והעברה למלון.
אחר הצהרים נצא לסיור בסיבוב הקטן ) .(Circuito Chicoסיור ) 3שעות( להכרת העיר ברילוצ'ה
המתחיל בנסיעה לאורך גדת אגם נוואהל הואפי ,עובר ליד הקריה למחקר גרעיני ועד לבסיסה של
גבעת קמפנריו .עלייה ברכבל אל הפסגה ,בגובה של  1050מ' ,לתצפית פנורמית על האזור כולו.
המשך נסיעה אל אגם ז'או ז'או וביקור במלון המפואר שלידו ונושא את אותו שם .נסיעה לאורך אגם
אל טרפול חזרה אל המלון בברילוצ'ה.
לינה בברילוצ'ה

יום  – 3ברילוצ'ה – הר טרונדור
יום טיול להר טרונדור ) 3555מ'( הלא הוא ההר הרועם ,הגבוה בהרי האזור ,בעל שלוש פסגות.
נסיעה בעמק היפה שלמרגלותיו וטיול בשבילי היער בין העצים והצמחים הייחודיים לאזור .הדרך
עוברת בעמק קרחוני מרשים ,משובץ באגמים.תצפית על הקרחון השחור המפורסם וחזרה
לברילוצ'ה.
לינה בברילוצ'ה
יום  – 4ברילוצ'ה – שבעת האגמים
יציאה ליום טיול מלא מברילוצ'ה צפונה ,לעבר העיירה הציורית סן מרטין ,דרך וייה לה אנגוסטורה
ומשם המשך לאורך דרך שבעת האגמים עד לסן מרטין דה-לוס אנדס .זהו מסלול הררי מעגלי בן
 400קילומטר ,בין יערות ואגמים ,שפע של פינות חמד נסתרות וחופים .זמן חופשי ) 3שעות( לארוחה
וטיול בעיר .חזרה לברילוצ'ה אחר הצהריים דרך מעבר קורדובה.
לינה בברילוצ'ה
יום  – 5חציית האנדים – פוארטו וואראס
השכמה מוקדמת ליום שכולו מסע בין אגמים – חציית הגבול אל צ'ילה .המעבר מתבצע בשייט באגם
נאהוול וואפי דרך פוארטו פנואלו ,פוארטו בלסט ,פוארטו אלגרה ,פוארטו פריאס ,פאואלה ,מפלי
פטרואה ועד לפוארטו ואראס .ארוחת צהריים כלולה .המשך בנסיעה לפוארטו וואראס .
לינה בפוארטו וואראס
יום  – 6פוארטו וואראס  -פוארטו ומונט
בשעות הבוקר נצא לסיור בפוארטו וואראס על רחובותיה ושדרותיה המקושטות בערוגות ורדים.
עלייה לגבעת פיליפי לתצפית מרהיבה על אגם יינקיווה והר הגעש אוסורנו .המשך אל העיירה
פוארטו מונט לביקור בשוק הדייגים ושוק מלאכות היד .אחר הצהרים יציאה לביקור בפרוטיאר
) ,(Frutillarעיירה הנמצאת על חוף אגם יינקיווה ,האגם הגדול ביותר בצ'ילה .הביקור כולל סיור
בחלקיה השונים של העיירה וכן כניסה למוזיאון המקומי המגולל את סיפורם של המתיישבים
הגרמנים שהקימו את העיירות באזור בסוף המאה ה .19-חזרה למלון.
לינה בפוארטו וואראס
יום  -– 7טיסה לפונטה ארנס – פוארטו נאטאלס
העברה לשדה התעופה לטיסה לפונטה ארנס ,עם ההגעה ,העברה לתחנת אוטובובוס לנסיעה
באוטובוס ציבורי עד לפוארטו נאטאלס .קבלת פנים והעברה למלון.
לינה בפוארטו נאטאלס.

יום  – 8טורס דל פיינה

טורס דל פיינה
הפארק נחנך בשנת  1959והוכרז כשמורה ביוספרית על ידי אונסק"ו בשנת  .1978שלושה
עמודי גרניט ענקיים הנישאים בלב הפארק נותנים לו את שמו "מגדלי האורנים" .בפארק ניתן
למצוא קרחונים ,לגונות ,מפלים ויערות .בין שפע בעלי החיים במקום שועלים ,גואנקו ,פומה
ועוד.
יציאה מפוארטו נאטלאס אל הפארק הלאומי טורס דל פיינה.
בטיול )כולל ארוחת צהריים ארוזה( מבקרים במפל הגדול ,אגם גריי )כולל תצפית על הקרחון( ועוד.
בדרך אל הפארק עצירה במערת מילודון בה נמצאו שרידי חיים מלפני  12,000שנה .חזרה לפוארטו
נאטאלס ללינה.
לינה בפוארטו נאטאלס.
יום  – 9פוארטו נאטאלס – אל קלאפטה
העברה לתחנת אוטובוס לנסיעה באוטובוס ציבורי לעיירה אל קלאפטה )(El Calafate

אל קלאפטה
עיירה קטנה וציורית לחוף אגם ארגנטינו ,המהווה נקודת יציאה לביקור ב"ארץ הקרחונים"
המרהיבה של ארגנטינה.
לאחר ההגעה העברה למלון .אחר הצהרים נצא לסיור תצפיות לקרחונים )סיור מאורגן מרומי(
לינה בקלאפטה

יום  - 10שייט קרחונים
נסיעה מקלאפטה אל פוארטו בנדרה ומשם שייט בספינה לזרועו הצפונית של אגם ארחנטינו .הנוף
באזור עוצב במהלך הפשרת הקרחונים העצומים שגלשו מרכס האנדים אל האוקיינוס האטלנטי.
השייט הוא בין גושי הקרח של קרחון אופסלה ,הקרחון הגדול ביותר בדרום אמריקה ,ולאחר מכן סיור
רגלי לחוף אגם אונלי )בהתאם לתנאי השייט והעגינה ביום זה( בקצה עמק קרחוני נוסף ,בו צפים
גושי קרח שניתקו מהקרחון הענק .חזרה ללינה בקלאפטה) .מאורגן מקומי(
לינה בקלאפטה

יום  - 11קרחון פריטו מורנו  -טראלאו – פוארטו מדרין )חצי האי ולדז(
יציאה בנסיעה לאורך אגם ארחנטינו אל קרחון פריטו מורנו הנמצא במרחק  78ק"מ מקלאפטה.
פריטו מורנו הינו מהיפים בקרחוני פארק לוס גלסייראס שבפטגוניה .הקרחון גולש וחוצה את האגם
לשניים .הקרחון העצום והרב גוני מתנשא לגובה של כ 60-מ' וגושי קרח נסדקים ,המתנפצים ונופלים
ברעש עז למים ,העניקו לו את השם "הקרחון המתנפץ" .עם סיום הביקור נסיעה לשדה התעופה
לטיסה לטראלאו ומשם העברה לפוארטו מדרין.

חצי האי ואלדז
זהו המקום הטוב ביותר לראות בו מגוון גדול של בעלי חיים כגון לווייתנים ,לווייתנים קטלנים,
גוואנקו ,כלבי ים ,פילי ים ,פינגווינים ,דולפינים ,ארמדילים ועוד .התקופה הטובה ביותר
לראות את הלווייתנים הגדולים היא בחודשים יוני עד דצמבר .התקופה הטובה לצפות
בלווייתנים הקטלנים היא בחודשים פברואר עד אפריל.
לינה בפוארטו מדרין.
יום  - 12חצי האי ולדז
נסיעה אל פוארטו פירמיד ,שם עולים על ספינה היוצאת אל לב המפרץ .ניתן לראות אריות ים,
קורמורנים ואולי גם דולפינים .המשך הטיול הוא אל דרום חצי האי בכיוון פוארטה דלגדה היכן
שמתקבצים פילי הים אליהם ניתן להתקרב וללכת ביניהם .ביקור גם בלגונה ואלדז והזדמנות לראות
את מגוון בעלי החיים היבשתיים הנמצאים בחצי האי כמו גואנקו ,שועלים ,ארמדילו ועוד .לפנות ערב
חזרה למלון בפוארטו מדרין.
לינה בפוארטו מדרין.

יום  - 13שמורת הפינגווינים פונטה טומבו ) – (Punta Tomboטראלאו – בואנוס איירס
לאחר ארוחת הבוקר טיול של יום מלא אל מושבת הפינגווינים בפונטה טומבו .הפינגווינים במקום הם
מזן מגלאן וניתן להתקרב אליהם ולעקוב מקרוב אחרי אורחות חייהם .עם תום הסיור העברה אל
שדה התעופה של טראלאו לטיסה לבואנוס איירס.
הגעה והעברה למלון.
לינה בבואנוס איירס.

יום  – 14בואנוס איירס
בשעות הבוקר נצא לסיור מודרך )כ 4שעות( בעיר .נבקר בכמה מאתריה המפורסמים ביותר של
העיר המרהיבה  :כיכר מאי ,בניין הקונגרס ,ארמון הנשיאות )הבית הוורוד( ,הקתדרלה ,בניין
העירייה ,תיאטרון קולון )מהמפורסמים שבבתי האופרה בעולם( .הסיור ממשיך לרובע סן טלמו ,ערש
הולדתו של ריקוד הטנגו ומשם לרובע לה בוקה הידוע בבתיו הצבעוניים .לאחר ביקור ברובע פלרמו
האופנתי המשך לריקולטה ,האקסקלוסיבי שברובעי העיר .סיום הסיור בבית המלון.
לינה בבואנוס איירס
יום  – 15בואנוס איירס  -טיגרה ודלתא של נהר פאראנה
נסיעה ) 5שעות ,סיור סדיר – משותף בליווי מדריך דובר אנגלית( אל צפונה של בואנוס איירס ,אל
שכונות כמו סן איזידורו ולה טיגרה שבעבר היו עיירות נפרדות על גדת נהר לה פלטה והיום הן חלק
מהעיר שצמחה והתפתחה .מעבר דרך אצטדיון ריבר פלייט ,אוניברסיטת בואנוס איירס ,שדה
התעופה חורחה ניוברי ועוד .הסיור משלב נסיעה באוטובוס והפלגה בסירת קטמרן – הדרך הטובה
ביותר לראות את העיר מן הנהר .חזרה למלון.
בשעות הערב נצא למופע טנגו הכולל ארוחת ערב.
לינה בבואנוס איירס
יום  – 16בואנוס איירס  -מפלי האיגואסו – הצד הארגנטינאי
בשעות הבוקר העברה לשדה התעופה לטיסה לאיגואסו.

מפלי האיגואסו
המפלים האדירים שוכנים על גבול ברזיל ,ארגנטינה ופרגוואי ,הם אתר מורשת עולמית של
אונסק"ו .ישנם בסך הכל  275מפלים הנפרשים לאורך  2.7ק"מ וגובהם המקסימאלי  82מ'.
רובם המכריע של המפלים נמצאים בארגנטינה ,שמשטחה ניתן לצפות בהם מקרוב ולסייר
ביניהם ,אולם התצפית הפנוראמית אליהם אפשרית רק משטחה של ברזיל.
לאחר הנחיתה נצא לסיור בצד הארגנטינאי .מפלי האיגואסו הם כמובן האטרקציה העיקרית בפארק
הלאומי הארגנטינאי איגואסו .בהתאם לתנאי מזג האוויר נערך ביקור במפל "לוע השטן" וכן במפלי סן
מרטין .המשך נסיעה לצד הברזילאי.
לינה באיגואסו

יום  – 17מפלי האיגואסו – הצד הברזילאי – פארק ציפורים – סכר איטאיפו
ביקור בפארק הלאומי איגואסו מצידו הברזילאי לתצפית פנוראמית על המפלים .במקום ניתן לראות
את הצמחייה הייחודית למקום וכן סוגים רבים של ציפורים אקזוטיות .ביקור בסכר איטאיפו ,הנחשב
לתחנה ההידרואלקטרית הגדולה בעולם ונמצא בבעלות משותפת של ברזיל ופרגוואי .בסכר עובדים
 3,000עובדים 1,500 ,מכל אחת מהמדינות .הסכר סוכר את נהר פרנה ויוצר את אגם איטאיפו .טיול
אל פארק הציפורים שבו מגוון עשיר של ציפורי בר וכן מיני זוחלים ומכרסמים .בפארק צמחייה
טרופית ,נחלים ומפלי מים .האטראקציות המרכזיות בפארק הן כלובי הענק עם הציפורים ,אשר
אליהם נכנסים המבקרים בפארק .בכלובים מינים רבים של טוקנים ,פרפרים ,יונקי דבש ותוכי ארה
ענקיים.
לינה באיגואסו

יום  – 18יציאה מאיגואסו
העברה לשדה התעופה לטיסה לריו או סאו פאולו והמשך טיסה לאירופה.

