
 

 

  
  

  

  

  

  

   ברזילטיול ל

   יום12

  

  .זהו מסלול טיול לדוגמא בלבד

  בהתאמה אישית אפשר לבנות טיול לכל מטייל פולריסבעזרת המומחים של 

  

  מסלול הטיול 

  ברזיל
  

 היא "מגוון". הן בשטחה והן בגודל האוכלוסייה, המדינה הגדולה ביותר באמריקה הדרומית
, מגוון מעמדות, מגוון גזעים, מגוון נופים. ביותרהמילה המתארת את ברזיל בצורה הטובה 

יתה קולוניה יבשונה מרוב הארצות באמריקה הלטינית ברזיל ה. מגוון טעמים וריחות
גם ההשפעות התרבותיות . פורטוגזית ולכן השפה המדוברת בה היא פורטוגזית ולא ספרדית

  .   נושא העבדות:דוגמאל, בארצות השכנותאחרות מאשר  היו שהשפיעו עליה במהלך הדורות
  

  

  סלבדורהגעה ל – 1 יום

  .העברה למלון. סלבדורהגעה ל

  סלבדור

בעבר הייתה העיר מרכז לסחר עבדים ועד היום .  בהייה שבצפון מזרח ברזילבירת מדינת
דת , המזון: אפשר לזהות בכל מקום את שרידי התרבות האפריקאית שהביאו עמם 

העיר שוכנת על חצי אי וסביבה למעלה . ה ועודריקוד המלחמה הקפואר, הקונדומבלה
  .  משלושים קילומטר של חופים

   סלבדורלינה ב

  
  
  
  



 

 

 

 

 

    סלבדור– 2 יום

עמוד הקלון , ביקור בקפלת סן פרנסיסקו. נצא ליום סיור לחלקה העליון וההיסטורי של העיר סלבדור

חתון  של העיר ובאזורים סיור פנוראמי מקיף בחלקה הת. עליו היו מלקים את העבדים האפריקאים 

  שסביב מפרץ כל הקדושים

  . חזרה למלון.(Mercado Modelo)מרקדו מודלו ,  עבודות היד הידועשוקנסיים את הסיור ב

שפע של פירות ים מבושלים בשמן . ידועות במטבח העשיר והמגוון שלהן, ובהייה בכלל, סלבדור

. קולות ואווירה אקזוטית, ריחות, טעמיםבילוי הערב משלב . דקלים או חלב קוקוס הם רק דוגמא

 ארוחת ערב טיפוסית במסעדה מקומית ולאחריה מופע פולקלור המציג מבחר מסגנונות –ראשית 

  . החל בקפוארה וכלה בסמבה, הריקוד והמוסיקה של ברזיל

   סלבדורלינה ב

  

 (Itaparica) שייט לאי איטפאריקה –  סלבדור– 3 יום

 במימיו הצלולים  גבי סירה אופיינית לבהייהל של סלבדור והפלגה עלנסיעה קצרה מהמלון אל הנמ

, עצירה במספר איים במפרץ לשחייה. של מפרץ כל הקדושים לאורך החופים השונים של סלבדור

  .  בשעות אחר הצהריים חזרה אל המלון בסלבדור. שיזוף וארוחת צהריים באי איטפאריקה

   סלבדורלינה ב

  
  (Cachoeira)אירה  קשו– סלבדור – 4 יום

. הזדמנות להכיר את האזור הכפרי של בהייה שמחוץ לסלבדור ואת עברו הקולוניאלי של האזור

. הייתה בתקופה הקולוניאלית בירתו של מחוז רקונקבו, מ מסלבדור" ק116במרחק של , קשואירה

העבדים האזור עם מספר גם היה מחוז זה סיפק את מרבית התצרוכת החקלאית של ברזיל ולכן 

לאחר ארוחת צהריים באחת . קקאו ועוד, סוכר: מטעים שוניםבהסיור כולל ביקור . הגדול ביותר

המחוברת אל קשואירה בגשר ברזל ,  הטיול ממשיך אל העיר סאו פליקס,מהחוות הרבות שבאזור

  .    חזרה אל המלון בסלבדור-לפנות ערב . ביקור בבית חרושת לסיגרים.  19-שבנו האנגלים במאה ה

   סלבדורלינה ב

  
  מנאוס – סלבדור – 5 יום

  (Manaus)העברה לשדה התעופה לטיסה למנאוס 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

  מנאוס 
  

-בסוף המאה ה.  שער הכניסה אל אזור האמאזונס הברזילאי–על גדות נהר הריו נגרו שוכנת מנאוס 

ח וזאת למרות מיקומה הניד, תה מנאוס העיר המפותחת ביותר בברזילי הי12- וראשית המאה ה19

בהמשך הביא מיקומה של העיר לכך שתהווה מרכז לסחר בעץ . בזכות תעשיית הגומי שפרחה בה

  .  וכמובן לתיירות האמזונס, ייצור סבון ותעשיות כימיות, זיקוק נפט, ובאגוז ברזיל

  
  .חצי יום סיור במנאוסל אחר הצהרים נצא .הגעה למנאוס והעברה למלון

הבנוי בסגנון ארט , בפאריס" לה האל" העתק של שוק –ורה שבעיר הסיור מתחיל בביקור בשוק המק

המוזיאון האינדיאני ומוזיאון , המשך אל השוק הצף בו נמכרת התוצרת של אזור האמזונס. נובו

 בעת תור הזהב של הגומי וידוע 1896שנבנה בשנת ,  ביקור בבית האופרה של מנאוס,לסיום. המדע

  . חזרה למלון. ולםכאחד התיאטראות היפים ביותר בע

   מנאוסלינה ב

  
   וצפייה בתנינים-  מפגש הנהרות–  מיני ספארי -  מנאוס – 6 יום

בנויים על כלונסאות ה מתחיל בביקור בשוק העירוני ובשכונת אדוקנוס שלשפת הנהר ובתיה הטיול

מקום נקרא  ה.עד למקום מפגשו עם נהר סולימאו) הנהר השחור(נסיעה לאורך הריו נגרו . מעל המים

מים שונים וזורמים זה לצד זה אשר להם צבעי  נפגשים הנהרות נקודה זומפגש הנהרות משום שב

לאחר ארוחת הצהריים . ארוחת צהריים בקומפלקס התיירותי הצף שבאגם ינואר. מ" ק5-לאורך כ

צמחייתו ובעלי ,  כדי לחוות את חוויית היער הטרופילונג'שייט בסירות קאנו במעלה הנהר אל תוך הג

תוך הסתגלות לקולותיו , ונגל'הפלגה אל לב הג, בעת השקיעה.  חזרה למלון. ים בוהחיים השוכנ

  .  בחשיכהיוומראות

יתגלו לעיניכם הסוגים השונים של , בעוד המדריך מאיר את הנהר בעזרת פנס בעל תאורה חזקה

  . ה למלוןחזר. התנינים החיים בנהר

   מנאוסלינה ב

  )ונגל האמאזונס'בג' ות ללינה בלודגאפשר(

  
   איגואסו–מנאוס   – 7 יום

  .העברה לשדה התעופה לטיסה לאיגואסו

   

  מפלי האיגואסו 
הם אתר מורשת עולמית של , ארגנטינה ופרגוואי, המפלים האדירים שוכנים על גבול ברזיל

. ' מ82לי אמ וגובהם המקסימ" ק2.7ם לאורך  מפלים הנפרשי275ישנם בסך הכל . ו"אונסק

 שמשטחה ניתן לצפות בהם מקרוב ולסייר ,רובם המכריע של המפלים נמצאים בארגנטינה

  . מית אליהם אפשרית רק משטחה של ברזילאאולם התצפית הפנור, ביניהם

  
  .הגעה לאיגואסו והעברה למלון

   איגואסולינה ב



 

 

 
 
 
  

 (Itaipu) סכר איטאיפו – פארק ציפורים –לאי  הצד הברזי– מפלי האיגואסו – 8יום 

במקום ניתן לראות . ביקור בפארק הלאומי איגואסו מצידו הברזילאי לתצפית פנוראמית על המפלים

הנחשב , ביקור בסכר איטאיפו. ציפורים אקזוטיותאת הצמחייה הייחודית למקום וכן סוגים רבים של 

בסכר עובדים . בעלות משותפת של ברזיל ופרגוואילתחנה ההידרואלקטרית הגדולה בעולם ונמצא ב

 טיול .הסכר סוכר את נהר פרנה ויוצר את אגם איטאיפו.  מכל אחת מהמדינות1,500,  עובדים3,000

צמחייה בפארק . מיני זוחלים ומכרסמים וכן בו מגוון עשיר של ציפורי ברשפארק הציפורים אל 

אשר , יות בפארק הן כלובי הענק עם הציפוריםהאטראקציות המרכז. נחלים ומפלי מים, טרופית

יונקי דבש ותוכי ארה , פרפרים, מינים רבים של טוקניםבכלובים .  נכנסים המבקרים בפארקםאליה

   .ענקיים

  איגואסולינה ב

  
  ינאיארגנט הצד ה– מפלי האיגואסו – 9יום 

בפארק הלאומי  תמפלי האיגואסו הם כמובן האטרקציה העיקרי.  בצד הארגנטינאינצא לסיור

. ן במפלי סן מרטיןוכ" לוע השטן"בהתאם לתנאי מזג האוויר נערך ביקור במפל . הארגנטינאי איגואסו

  .נירו' לשדה התעופה לטיסה לריו דה זהמשך נסיעה

  .נירו והעברה למלון'הגעה לריו דה ז

  

  נרו 'ריו דה ז
 6-למעלה מ ו של חופים לבנים עם ארבעים קילומטרים,לדעת רבים זוהי העיר היפה ביותר בעולם

העיר ידועה בעיקר בזכות הקרנבל שמתקיים בה מדי חודש פברואר ובזכות תרבות . מליון תושבים

  . גב-אולם ריו מציעה לתייר הרבה יותר מחופשת בטן. החופים המפותחת שלה

   נירו'ריו דה זלינה ב 

  
  נירו'ריו דה ז – 10יום 

עלייה לפסגת הקורקובדו ברכבל החולף מעל יער . וקה'טיזהר קורקובדו ויעהאל פסגת נצא לסיור 

מעל פני '  מ800בגובה . ם של ריויפי בהמשך הדרך נשקפים נופיה ה.יער הגשם העירוני - וקה'טיזה

  . עוצרת נשימהים נמצא פסל ישו ותצפית נוף ה

סגת הר הסוכר  לפנעלהאל רובע אורקה ונגיע ,  חופיה המרהיבים של ריונסיעה לאורךנמשיך את ה

משם ממשיכים בטיפוס . עצירה ראשונה בפסגת הר אורקה לביקור בגנים ובנקודת התצפית. לברכב

חזרה . החופים והנמל, לתצפית מרהיבה על העיר, מעל פני הים'  מ400לפסגת הר הסוכר בגובה 

  . וקי קלאב'לגונה פרייטס והג, למלון בנסיעה דרך רובעי המגורים של העיר

   נירו' דה זריולינה ב

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  נירו'ריו דה ז – 11יום 

בין היתר כנסיית קנדלריה . ביקור בכמה מוקדים המציגים את התפתחותה ההיסטורית של העיר

בתוכו ניתן  18-ורי השוכן בבניין מהמאה הבמרכז העיר הבנויה בסגנון קלאסי והמוזיאון ההיסט

המשך לסיור ברחובות . 20- למאה ה ועדהיווסדהפרים את סיפורה של ריו החל ממוצגים המסלראות 

אחר . ההומים של הרובע הבוהמי לאפה וברחובות מרוצפי האבן והמתפתלים של שכונת סנטה תרזה

  .הצהרים חופשי

   נירו'ריו דה זלינה ב

  

  פהו יציאה לשדה התע–נירו 'ריו דה ז – 12יום 

הנערך במיני ואן הסיור ) ריונות העוני הענקיות של שכו(פאבלות בסיור צי יום בשעות הבוקר נצא לח

ניתן להתרשם כאן  –ע ההר על צל" תלויה"ה, מן המפרסמות שבפאבלות, רוסינהב  מתחילממוזג

 שהוא חלק PARA TI)(המשך אל וילה קנואה לביקור בבית ספר מקומי . מחיי היום יום במקום

על התכנים נוסף , בבית הספר מלמדים. מפרויקט הממומן בעזרת הכסף הנגבה עבור הסיור

   . חזרה למלון דרך החופים הדרומיים של העיר. גם כישורי מחשב ומלאכות יד, הרגילים

  .אחר הצהרים העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית

  

  

  
  

  

     

 
  

  
  

 
 


