טיול לפרו ובוליביה
 81יום

מסלול הטיול
יום  - 8לימה
הגעה ללימה ( ,) Limaשהייתה בעבר מקום מושבו של המשנה למלך ספרד .העברה למלון.
לאחר התארגנות נצא לסיור מודרך בעיר הקולוניאלית ,נבקר בכיכר המרכזית ,בכיכר לס ארמס (Las
) ,Armasבארמון הממשל והארמון המלכותי ובקתדראלה .נצעד עד לסן פרנסיסקו ,מנזר מהמאה ה.71 -
בסוף הטיול נבקר במוזיאון היוקרתי לרקו אררה ) (Larco Herreraבו תוכלו למצוא אוצרות רבים מהתקופה
הפרה-קולומביאנית.
לינה בלימה
יום  – 2לימה – הג'ונגל האמזוני
העברה לשדה התעופה לטיסה לפוארטו מלדונדו.
הגעה לשדה התעופה בפוארטו מלדונדו ,איסוף והעברה לסירת מנוע להפלגה במורד נהר "אם האלוהים".
לאחר כשלושת רבעי השעה הגעה אל לודג' רזרבה אמזוניקה ולאחר התמקמות בבקתה המרווחת ארוחת
צהריים פרואנית בניחוח הג'ונגל.
כל אורח יכול לבחור מתוך רשימת סיורים ופעילויות שמציע המקום .אנו ממליצים ביום הראשון יציאה להליכה
בשבילים המקיפים את הלודג' ומאפשרים הכרות ראשונה עם הג'ונגל האמזוני .אחר הצהריים ניתן גם
להשתתף בהפלגת בין ערביים בלווי מדריך שבה ניתן לראות את השינוי בחיים בג'ונגל בין יום ללילה מבחינת
בעלי החיים יונקים וציפורים גם יחד.
לאחר ארוחת הערב ניתן להאזין להרצאה.
לינה בלוד'ג בג'ונגל
יום  – 3הג'ונגל האמזוני
למי שחפץ בכך ניתן להשכים קום (ארוחת בוקר מוגש כבר ב 5-בבוקר ,הבופה המלא בין  1ל .)71-כל אורח
מכין לעצמו ,עם הגעתו ללודג' ובעזרת מדריך ,את סדר היום שלו לפי העדפותיו ,משך השהות ,מזג האוויר
ועוד.
ניתן ,לדוגמא ,לבחור במסלול הגשרים התלויים ,בגובה של כ 01-מ' מעל לאדמה ,מהם ניתן לחוות את
הג'ונגל במימד אחר לגמרי ולצפות בבעלי החיים והציפורים :טוקנים ,נקרים ,קופים ועצלנים .לאחר ארוחת

הצהריים בלודג' אפשר לצאת לסיור בשמורת טמבופטה שגם בה מינים רבים של בעלי חיים כגון אוטרות,
קופים שאגנים ,צבים ונחשים .לפני ארוחת הערב אפשר לצפות במצגת על חיי הג'ונגל בליוויי קוקטייל מרענן.
לינה בלוד'ג בג'ונגל
יום  – 4הג'ונגל האמזוני  -קוסקו
צ'ק אאוט וחזרה בסירה לפוארטו מלדונדו .אם הזמן מאפשר ניתן לבקר בשמורת הפרפרים בלודג' אינקטרה.
העברה אל שדה התעופה לטיסה לקוסקו .הגעה והעברה למלון .המשך יום חופשי להסתגלות לגובה (נחיתה
בקוסקו בסיבות )75:11
לינה בקוסקו

יום  – 5קוסקו – מאראס ומוראי – עמק הקדוש
נצא לביקור באתר הניסויים החקלאים בכפר ואל הכפר מאראס ,לביקור בטרסות המלח של האזור .כפר
באזור ההררי שמעל העמק ,שאנשיו מפיקים ממעיין מלוח בסמוך לו כמויות אדירות של מלח .מכרות המלח
נקראים .Salinas de Maras
נבקר במוראי ,טרסות מעגליות קונצנטריות ,המדמות את ההבדלים המיקרו אקלימיים השונים המאפשרים
לגדל מגוון גידולי חקלאות באנדים .הגעה לעמק הקדוש" ,עמק הנהר אורובמבה .הנקרא כך על שם האקלים
הטוב השורר בו ,האדמה הפורייה והנהר מעניק החיים.
לינה בעמק הקדוש
יום  – 6אוליאנטה ) - (Ollantaאגואס קלייאנטס )(Aguas Calientes
בשעות הבוקר נצא לביקור בעתיקות אולנטיטמבו ,קומפלקס ארכיאולוגי חשוב מתקופת תרבות טוואנטיניסוי.
טיפוס דרך הסמטאות האינקאיות עד למצודה הצופה על הנהר אורובמבה
אחר הצהרים העברה לתחנת רכבת אוליאנטה ) .(Ollantaעלייה על רכבת ההרים ) (Vistadomeאל העיר
האבודה מאצ'ו פיצ'ו .הגעה ל Aguas Calientesבשעה  .71:11קבלת פנים על ידי נציג מקומי.
לינה באגואס קלייאנטס

יום  – 7מצ'ו פיצ'ו  -קוסקו
בשעות הבוקר נעלה לאתר בליווי מדריך .סיור פרטי בעיר (שעתיים וחצי) -מצודה המדהימה .המשך זמן
חופשי לסיור עצמאי באתר .אחר הצהרים העברה באוטובוס לתחנת הרכבת לנסיעה לעמק הקדוש .העברה
לקוסקו.
לינה בקוסקו
יום  – 1קוסקו
בבוקר נצא 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 ( ,)Koricanchaכנסית לה מרסד ( .)La-Mercedאחר
הצהרים חופשי (המלצות יינתנו בפגישת התדרוך)
לינה בקוסקו

יום  – 9קוסקו – ארקיפה
העברה לשדה התעופה לטיסה לארקיפה.
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 0-שעות) סיור בעיר ,כולל ביקור במנזר סנטה קטלינה המשמש דוגמה מצוינת לחיים
בתקופה הקולוניאלית ,המשך לכיכר המרכזית ,הקתדרלה ,בית הנזירים הישועי ושכונות קאימה ()Cayma
וינאוארה ( .)Yanahuaraהסיור מסתיים בתצפית על הרי הגעש.
לינה בארקיפה.

יום  – 81ארקיפה – קניון קולקה
נסיעה לקניון קולקה ( ,)Colca-Canyonשעומקו כפול מזה של ה"גרנד קניון" בארה"ב .ממש מעל הקניון
מתרומם לועו של הר הגעש סבנקאיה ( .)Volcano-Sabancayaתושבי האזור ידועים בתלבושותיהם
המסורתיות המקושטות והצבעוניות .לעתים אפשר לראות גם את הקונדור  -הנשר האנדיני .בדרך נופים
מרהיבים של טרסות חקלאיות בשלל צבעים ,הרי האנדים המושלגים וכפרים קטנים .ביקור בכפרים פיצ'ולו
( ,)Picholoמקה ( ,)Macaאצ'ומה ( )Achomaוינקה ()Yanque
לינה בקולקה

יום  – 88קניון קולקה  -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  0,811מ' ,אגם זה הוא האגם
הגבוה ביותר בעולם שניתן לשוט בו .אורכו עולה על  711ק"מ ,ומכאן שהוא גם האגם הגדול ביותר בדרום
אמריקה .הגובה פירושו שהאוויר צח להפליא ,והמים הכחולים מרהיבים במיוחד.
לינה בפונו
יום  – 82פונו – 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  811לספירה ,ומדובר בעצם ברפסודות ענק ,ששטחה של כל אחת מהן כמה עשרות מטרים
מרובעים .חזרה לפונו.
לינה בפונו
יום  – 83קטמרן ללה פז )(La Paz
העברה בשעת בוקר מוקדמת לשמורת קופקבנה לשייט בקטמראן לאי השמש ,מקום המולד האגדי של
אימפרית האינקה .ביקור במדרגות במזרקה שבגני האינקה .לאחר מכן ביקור בקומפלקס התיירותי Wata
כולל המוזיאון התת קרקעי  Ekakoומרכז תצוגת בניית ספינות הקנים של אגם טיטיקקה ,הטרסות החקלאיות
של  .Pachamamaבקומפלקס של  Inti Wataבאי השמש כולל שייט ייחודי בספינה טיפוסית
של אגם טיטיקקה לשייט פאנורמי וביקור בארמון של שבט האינקה .Pikakaina
חזרה בקטמרן למעגן Chuaומשם העברה יבשתית לLa Paz
לינה בלה פז
יום  – 84לה פז – מדבר המלח אויוני )(Salar de Uyuni
מוקדם בבוקר העברה מבית המלון לנמל התעופה לטיסה של שעה  13:01והגעה ל  Uyuniב.11:75
משדה התעופה נמשיך ברכב 4X4לביקור בבית קברות של רכבות בו נמצאים שרידי קטרי קיטור מהמאה
ה 71ותחילת המאה ה .11משם נמשיך ונבקר ב Colchaniונוכל להתבונן כיצד המקומיים משתמשים בתנורים
מיוחדים ליבוש המלח לשימוש אנושי .ארוחת צהריים בעיירה  . Conquesaנמשיך לאי של שבט האינקה
 Huasiהיכן שגדלים צמחי קקטוס ענקיים וארנבות האנדים  Viscachaהמפורסמים .מקום זה משופע בנוף
מקסים ושפע אפשרויות צילום.אחה"צ העברה למלון
לינה בטאוה )(Tahua

יום  – 85מדבר המלח אויוני )(Salar de Uyuni
נצא בבוקר דרומה ונבקר באגמים אנדים צבעוניים ( )Canapa Hedionda, Ramaditasהיכן
שנוכל לצפ ות בפלמינגו הוורוד ואם יתמזל מזלנו נוכל לראות בעלי חי נוספים כגון השועל האנדי או הVicuna
בעל חי ממשפחת הגמלים החי בהרי האנדים ,וכן בעלי כנף נוספים הגדלים באזור.
אחה"צ נמשיך דרומה למדבר  Silioliהידוע בצורות הסלע המוזרות שהתהוו בו.
לינה בסן חואן
יום  – 86גייזרים ולגונות
נקדים לצאת מהמלון לאזור הגיזרים הוולקניים שב  Sol de Mananaהיכן שהנוף מזכיר את עידן
היווצרות היקום בשל הפעילות הוולקנית ,הבוץ המבעבע וריח הסולפור החזק.
ביקור בלגונה קולוראדה ) (Laguna Coloradaאחד מפלאי הטבע האטרקטיביים בעולם .צבעה האדום של
הלגונה נגרם משילוב של משקעים אדמדמים ופיגמנטציה של אצות מסוימות .ידוע כאזור רבייה של ציפור
הפלמינגו ,ניתן לצפות בלהקות פלמינגו החגות מעל האגם ונראות כמרבד מרחף בצבעי אדום-ורוד.
לינה ב טאקיה )(Takia
יום  – 87חזרה ללה לז
נבקר ב לאגונה ורדה (ל – )Laguna Verdeהלגונה הירוקה -שצבעה המיוחד נוצר בעקבות משקעים
המכילים מינרלים ונחושת .לאחר מכן נבקר במרחצאות ותינתן אפשרות לטבול במפלי המים החמים .בנקודה
זו נתחיל לעשות דרכנו צפונה ל . Uyuniבדרך נצפה בצורות הסלעים באזור הקרוי "עמק הסלעים".
נסיעה לאויוני ) (Uyuniשם נעלה לטיסה בשעה  .75:11חזרה ללה פז.
הגעה ללה פז והעברה למלון.
לינה בלה פז
יום  – 81יציאה מלה פז
העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית.

