
 

 

  
  
  
  
  
  

  

  

   גואטמלהטיול ל

  

  .זהו מסלול טיול לדוגמא בלבד

  בהתאמה אישית אפשר לבנות טיול לכל מטייל פולריסבעזרת המומחים של 

  

  

  מסלול הטיול 

  

  

  .גואטמלה סיטיהגעה ל -' ביום  – 1 יום

  .קבלת פנים והעברה למלון. הגעה לגואטמלה סיטי

 טמלה סיטילינה בגוא

  
 (Atitlan) אגם אטיטלן – (Solola) סולולה –גואטמלה סיטי  -' יום ג – 2 יום

אריגים , לביקור בשוק מקומי הכולל פירות וירקות  ,Sololaבוקר נסיעה קצרה ל ה ארוחת לאחר

מדובר בלוע הר געש  . אחד מהאגמים היפים בעולםAtitlan,משם נמשיך לאגם . עודמלאכת יד ו

ירוק של הצמחייה הם נשקפים  צבעי בה . כחול מרהיבםצלולים וצבע האגם  מי. מים והתמלאשקרס

  מקום האידיאלי להכרת הפולקלורהאטיטלן הוא גם . שעל ההרים מסביב

   .הצוטוהיל ויקל'קצ, ה'יצ'הם צאצאי שבטי הצ ש שבטים אינדיאניים12מסביב לאגם מתגוררים שכן 

 אטיטלןבאגם לינה 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 (Atitlan)אגם אטיטלן  -' יום ד – 3 יום

 הרי 3-צבעו כחול עמוק והוא מוקף ב, יבשת אמריקהאגמי ם ביותר בהוא ללא ספק מהיפיהאגם 

בכל אחד מהכפרים פיתחו . לחופיו פזורים כפרי אינדיאנים שפרנסתם מבוססת על חקלאות. געש

  .התושבים סגנונות אריגה ולבוש שונים

בבוקר  .להצוטוהי ויקל'קצ, ה'יצ'הם צאצאי שבטי הצ ש שבטים אינדיאניים12מסביב לאגם מתגוררים 

את האריגים  לראות  ניתן שם .Santiago de Atitlan הציורי  נפליג מסביב לאגם לכפר האינדיאני

          המיוחדים לכפר זה ואת הנשים היושבות 

   .החולצות הרקומות פרחים וציפורים האופייניות לאזור, בכיכר הכפר ומוכרות את הוויפיל

אליו עולים לרגל מכל , אל השמאנים, מכשף המכונה מאשימון  ישנו פולחן מעניין לפסל עץ של בכפר

  טקסי טראנסרחבי האזור לבקש עזרה וברכה ולערוך 

 לינה באגם אטיטלן

  

 (Antigua)  אנטיגואה–יקסטננגו 'יצ'השוק של צ - (Atitlan)אגם אטיטלן  -' יום ה – 4יום 

נדיאני ינבקר בשוק הא.  עיירת שוק קטנה ואותנטית- Chichecastengoלאחר ארוחת בוקר ניסע ל

נמשיך לביקור . את מרכולתםעים בו ימאות מקומיים מהסביבה מצ .הצבעוני ביותר במדינה ,הפתוח

  . שנה400 בת Santo Thomasת בכנסיי

  .גואה בסוף היום ללינהיהמשך נסיעה לאנט

  לינה באנטיגואה

  

   הר הגעש פקאיה  - (Antigua)  אנטיגואה–'  יום ו– 5יום 

עד , שימשה כבירתה של גואטמלההעיר . אנטיגואה היא מהיפות שבעריה הקולוניאליות של אמריקה

אנטיגואה ממוקמת למרגלות שלושה הרי געש המתנשאים לגובה . 1773 -בשנהרסה ברעידת אדמה 

התפרצויות הרי הגעש ורעשי האדמה החריבו את העיר ואת . מעל פני הים'   מ4000 -של קרוב ל

 ,כנסיות :נבקר באתרים המעניינים ביותרלאחר ארוחת הבוקר . כפרי הסביבה פעמים אחדות בעבר

  .ככרות ועוד, בתים קולוניאליים ,ריםמנז

 רכובים על יציאהעם ההגעה להר , )Pacaya( לטיול אל הר הגעש פקאיה אחר הצהרים יציאה

 שנוצר הגעשי  את הנוף על מנת לראותטיפוס רגלי מעלה העד ,  לעבר פסגת ההרטיול, סוסים

  .ויות החוזרותמההתפרצ

  לינה באנטיגואה

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 (Livingston) ליוינגסטון  -   (Quirigua)קיריגוה   - (Antigua) אה אנטיגו– שבת יום – 6יום 

 שנבחר על ידי, וביקור באתר המאיה קיריגואה. יציאה בנסיעה אל הגבול המזרחי של גואטמלה

הוא כולל ,  הסטלות המרשימות שבאתר12נוסף על . ו כאחד מאתרי המורשת של האנושות"אונסק

  .די מקדשים שטרם נחשפוגם גילופי חיות מיתולוגיות ושרי

  .  המשך נסיעה לליוינגסטון

  .לינה בליוינגסון

  

  טיקל- ריו דולסה – (Livingston) ליוינגסטון  – 'א יום – 7יום 

.  אחת האטרקציות התיירותיות המיוחדות בגואטמלה– הנהר המתוק –הפלגה לאורך ריו דולסה 

יפורים לצפות בצ,  מתוך סבך היער שלגדות הנהרר לשמוע את קולם של הקופיםבמהלך השייט אפש

   .חלקו של הנהר רחב עד כדי כך שיש המתייחסים אליו כאל אגם.  שבנהר הקטניםהמקננות על האיים

  .אחר הצהרים העברה לטיקל

  .לינה בטיקל

  

  גואטמלה סיטי– טיקל – 'ב יום –  8 יום

 10באתר שננטש במאה ה .ונגל'בלב הגאתר המאיה האדיר  , Tikalבשמורה הלאומית  היום נבקר

טיפוס על  ,סיור בקומפלקס האורבני. נותרו מבנים המעידים על עוצמתה  של ממלכת טיקאל האגדית

האתר מייצג את המעוף הארכיטקטוני של בני המאיה בעיר  .הפירמידות וביקור במקדשים וארמונות

צ העברה "אחה .מסחר ואסטרונומיה ,י מלכים רבים והפכה להיות מרכז לתרבות ואמנות"שנשלטה ע

  . לגואטמלה סיטילשדה תעופה לטיסה

 לינה בגואטמלה סיטי

  

   – 'ג יום –  9 יום

 .העברה לשדה התעופה לטיסה הבינלאומית
 

  

 

  

  
  

 
 


